
 

 

Aktiviteter vinter/vår 2020 

 

Anmälan till samtliga aktiviteter, om inget annat anges, sker till Bittan Sergler, 
mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com  Facebook-anmälan gäller ej! 
För uppdaterad info gå in på hemsidan: www.folkochtradgard.se 

* Samarbetspartner till aktiviteter märkta med * är Studieförbundet Vuxenskolan. 
 

 
 

Lördag 22 februari 
kl 10 

SUNE TRYGGS HANDELSTRÄDGÅRD Tornbergav. 1 i Tungelsta, har öppet 
för oss. Starta vårsäsongen med fina pelargonsticklingar. Ingen föranmälan. 

Söndag 23 februari 
 kl 11.30 – 16.00 
 Hantverksträff 

i Torkladan 
 

även 22/3, 26/4 

HANTVERKSTRÄFF i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om 
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till. 
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.  
Kostnad: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Söndag 8 mars 
 kl 14 

Årsmöte i torkladan 

ÅRSMÖTE i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark.  
Vi inleder med att bjuda på fika med tilltugg kl 14. Passa på att besöka museet 
som är öppet innan mötet. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 14:30. 

Söndag 22 mars HANTVERKSTRÄFF i Torkladan, info se ovan. * 

Söndag 29 mars 
kl 10 

Kurs i kombucha 

KOMBUCHA – kom-igång-kurs med Angelina Götz i Torkladan. * 
Angelina lär oss starta upp kombucha, en fermenterad tedryck. Du behöver ta med 
en steriliserad glasburk med lock. Kostnad 100 kr. Begränsat antal platser! 
Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. Facebook-anmälan gäller ej! 

Söndag 29 mars 
kl 14 

FULLTECKNAD! 
Extrakurs 5 april, se nedan! 

LÄR DIG KNYTA MAKRAMÉ, kurs i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Sonja kommer till torkladan och lär ut tekniken att knyta makramé och göra en 
ampel. Det är begränsat antal platser! FULLTECKNAD! 
Kostnad 110 kr inkl material. Tillkommer fikapeng om så önskas. 

Torsdag 2 april 
kl 18.30 

 
Föredrag om fuchsior 

FUCHSIOR, föredrag med Liane Gustafsson i Torkladan. * 
Liane berättar om fuchsior. Skötsel och olika sorter. Det finns även möjlighet att 
köpa sticklingar.  
Föredraget kostar 30 kr för medlemmar, 50 kr för övriga. Fika ingår.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 5 april 
kl 14 

 Kurs i makramé 
Extrainsatt tillfälle pga  

hög efterfrågan! 

LÄR DIG KNYTA MAKRAMÉ, kurs i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Sonja kommer till torkladan och lär ut tekniken att knyta makramé och göra en 
ampel. Det är begränsat antal platser! 
Kostnad 110 kr inkl material. Tillkommer fikapeng om så önskas. 
Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. Facebook-anmälan gäller ej! 

Söndag 26 april HANTVERKSTRÄFF i Torkladan, info se ovan. * 

Tisdag 28 april 
kl 18.30 

 
Föredrag om 
odling i krukor 

ODLA I KRUKOR, föredrag med Karåla Dahlbom i Torkladan. * 
Karåla är diplomerad trädgårdsmästare och inspirerar oss om odling i krukor, på 
altan och balkonger. Skötsel och komposition.  
Föredraget kostar 50 kr för medlemmar, 80 kr för övriga. Fika ingår.  
Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. 

Söndag 3 maj 
kl 10. 

Kurs i bokashi hos Bittan 

KOMPOSTERA MED BOKASHI-METODEN, kurs hos Bittan på Kvarnv 29 * 
Kom på ett ”nyfiken-på-tillfälle” med bokashikompostering. Vi visar och pratar om 
hur man gör kompost av köks- och trädgårdsavfall med bokashi.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Lördag 16 maj 
kl 11 – 15 

Vårmarknad i parken 
Museet är öppet 

VÅRMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark! * 
Kaffestuga och museum är öppet. 
De medlemmar som vill kan sälja sticklingar och plantor från sitt överskott.  
Vill du boka bord för försäljning: Hör av dig till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 7 juni 
kl 13 

Träff hos Bittan i Tungelsta 

STICKLINGSBYTARTRÄFF hos BITTAN, Kvarnvägen 29 i Tungelsta * 
Du är välkommen både med och utan växter/frön för en trevlig stund med andra 
odlingsintresserade. Fika finns att köpa eller ta med eget om du vill.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com 
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