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Gislaveds Trädgårdsförening

Vårprogram 2020

Vi startar upp vårens program
tisdagen den 11 februari 19:00 Gislaveds Industrimuseum,
med ett besök av trädgårdsmästare JOHN TAYLOR som har många olika projekt på gång,
konstnärlig ledare för den stora trädgårdsfesten på Sofiero. Just nu är han nybliven ciderproducent med 1
hektar cideräpplen. Sin utbildning har han fått på Myerscough College i nordvästra
England mellan 1988–92. Vi har också sett John i TV-programmet ”Trädgårds tider”.
Men ikväll ska vi få njuta av föredraget: ”Hur kan vi göra våra trädgårdar så vackra möjligt”. Missa inte
detta tillfälle att bekanta er med John Taylor! Varmt Välkomna!

Vi fortsätter programmet och

Tisdagen den 10 mars 19:00 Gislaveds industrimuseum. Kvällen inleds med
ett kort årsmöte! När detta är avklarat ska vi välkomna Eva Robild från Höganäs, Eva är journalist till
yrket, har skrivit många böcker. Ikväll ska vi höra föredraget ”Odla i pallkragar – om hur du odlar grönsaker,
bärbuskar och annat i pallkragar”. Eva kommer också att ha böcker med sig till försäljning!
Den här kvällen vill du inte missa!
Välkomna!

Onsdag den 15 april 19:00 på Gislaveds Industrimuseum
får vi besök av CHRISTER JONSSON, rosentusiasten från Nybro. Vi ska få lyssna till ett föredrag om
”Nya rosor för sydsvenska höglandet”. Det kommer också att handla om plantering, beskärning och
gödning. Missa inte denna chans att lära mer om blommornas blomma, rosen!

På samtliga träffar blir det kaffeservering och lotterier!
Varmt välkomna till trevliga och lärorika kvällar med
Gislaveds Trädgårdsförening!

Vi fortsätter programmet och den måndag 18 maj 18:30
då är vi bjudna på växtbytarträff hos familjen
MARIA KJELLSTRÖM Betarp Mellangård Burseryd. Som vanligt blir det
kaffeservering och lotterier. Känner ni för att ta med sticklingar av t.ex.
pelargoner, är ni välkomna att göra detta.

OBS!
Kära medlemmar vi har påtalat flera gånger att vi måste ha nya
styrelsemedlemmar för att Gislaveds Trädgårdsförening efter
årsmötet 2021 kan fortleva!

Den 30 Maj har vi planerat en resa till Simlångsdalen, det blir
presentation, rund vandring med mera. Pris och tider kommer senare.
Kontaktpersoner Horst Kemper 0371-12753 dieterhorst00@gmail.com
Jan Johansson 0371-157 68 johansson.jan@hotmail.com
Inga Schmidt 0371-13348 ingaschmidt@hotmail.se
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 sorg binderi och blomster förmedling
4. Cramers, Hillared, 10% på växter i plantskolan, gäller ej "säsongsväxter"
I samtliga fall gäller rabatten på ordinarie priser, samt mot uppvisande av

