Vårprogram Trädgårdssäsongen
2017
GISLAVEDS INDUSTRIMUSEUM, Danska vägen 13.

Årsmöte 21 februari den kl. 19:00.
Vi inleder vårprogrammet med ett kort Årsmöte
Därefter kommer Jan Johansson att visa bilder från våra resor.
Gratis kaffe på årsmötet! Välkomna!

Måndagen 6 mars, kl. 19:00,
Ska vi ännu en gång få besök av VIVIAN TISTING
föredraget heter ”OGRÄSFRIA RABATTER” det Ni!
Den här träffen är ett måste. Hjärtligt välkomna!
Välkomna till en trevlig kväll, som vanligt lotterier och Kaffe
Tar med vänner och bekanta

Tisdagen den 21 mars, kl. 19.00
Får vi stifta bekantskap med en helt ny föredragshållare
nämligen HENRIK VALENTIN, som ska hålla föredraget: ”OM
LUSTEN ATT TRÄGGÅRDERA” det blir mycket bilder och en
del handfasta tips och kåseri!
Det kommer att finnas böcker att köpa. Missa inte detta!
Välkomna till en trevlig kväll, som vanligt lotterier och Kaffe
Tar med vänner och bekanta

Tisdagen den 18 april, kl. 19.00
Har vi bjudit in ESTER KLERFORS, från Aplared, en ny
bekantskap för oss,
Ester ska presentera ett föredrag som heter:
MIN MORMORS BLOMMIGA TRÄDGÅRD,
det blir mycket fina bilder, missa inte den här kvällen!
Välkomna till en trevlig kväll, som vanligt Kaffe och lotterier
Tar med vänner och bekanta

Växtbytarträff tisdagen den 23 maj, kl. 19:00
Denna gång träffas vi hos Berit Kiehn i Burseryd

Berit bor på KLINTENS VÄG 7 i Burseryd
Vi kör växtlotteri, Kaffe med dopp finns naturligtvis
Välkomna till en trevlig stund med människor som alla har
samma roliga intresse.
Ett bra och billigt sätt för dig
att skaffa nya växter

Rabatter vi har hos olika företag:
1. Gro & Fägring, Gislaved, 10 % på växter i plantskolan, ej ”säsongsväxter”

2. Gislaveds Handelsträdgård, 10% på allt i butiken, ej sorgbinderi,
3. Idas blommor, Gislaved, lämnar 10% på uteväxter
4. Cramers, Hillared, 10% på växter i plantskolan, gäller ej "säsongsväxter"
I samtliga fall gäller rabatten på ordinarie priser, samt mot uppvisande av
medlemskort med aktuellt årsmärke påklistrat.
Kontakt personer Horst Kemper 0371-12753 dieterhorst00@gmail.com
Jan Johansson 0371-157 68 johansson.jan@hotmail.com
Inga Schmidt 0371-13348 ingaschmidt@hotmail.se

Ett utskick om ännu en spännande resa kommer längre fram i vår!

