Aktiviteter under mars - september 2019

Tisdag 16 april – Besök hos Champinjonodlingen, Liljenäs
Vi får en visning av odlingen. Lite provsmakning och även möjlighet att handla.
Plats: Liljenäs Gård
Obs! Anmälan 2 april till Åsa via sms 073-084 9077 eller
mail: asasmyror@gmail.com
Tid: 18.30
Samling på parkeringen vid lilla rondellen, Kil för ev. samåk kl. 18.00

Lördag 11 maj – Medlemsträff- Föreläsning av Gerben Tjerdsmaa.
Tema ”Sydafrika från ost till väst” Växter finns med för försäljning.
Entré: 70:- inkl. kaffe, lotteri.
Plats: Lövnäs kyrka, Bärstavägen 1
Tid: 14.00
www.stavarmland.com
Anordnas av Trädgårdsamatörerna Värmlandskretsen

Onsdag 15 maj - Besök hos Åstorps Handelsträdgård
Malin guidar oss genom sortimentet. Handlar gör vi till rabatterat pris!
Plats: Åstorps Handelsträdgård, Ulvsby
Tid: 18.30
Samling på parkeringen vid lilla rondellen, Kil för ev. samåk kl. 17.50

Torsdag 23 maj- Trädgårdsbesök hos Anita Olzon, Kil
Anita visar runt i sin trädgård och berättar. Vad vi får se är beroende på hur
våren varit, julrosor, blommande lökar mm.
Kaffe á 30:Plats: Hjortronstigen 20, Daliden
Tid:18.30

Söndag 26 maj -STA:s Växtmarknad
Plats: Kroppkärrs koloniområde vid Kroppkärrssjön, huvudentrén.
Info: www.stavarmland.se
Tid: 10.00 -13.00
Anordnas av Koloniträdgårdsföreningen och Trädgårdsamatörerna

Onsdag 5 juni – Växtbytarkväll - Vi byter/säljer växter och alster
som hör ihop med trädgård och odling. Fröer, krukor mm ”Trädgårdsloppis”.
Kaffe å kaka 30: Tid:18.00 –20.00
Plats: Hos Yvonne, Solhem, Fagerås

Lördag 3 augusti- Rolands Plantskola i Rudskoga.
”Perennälskarens paradis”
Fina växter till bra pris! OBS! Endast kontant betalning eller swish.
Samling vid Värmlandsbils parkering, Kristinehamn
Tid: 9.20
Odlingsråd från av odlarna/ägarna. Ta gärna med kaffekorg.
www. kristinehamnstradgardsforening.se
Anordnas av Kristinehamns Trädgårdsförening

Tisdag 6 augusti- Trädgårdsbesök hos Filip och hans mamma.
De delar med sig av sina tips, erfarenheter av att ta hand om sin trädgård.
Hemsida: skraddarasenstradgard.wordpress.com
Plats: Skräddaråsen, Grums.
Tid:18.30
Samling på parkeringen vid lilla rondellen, Kil för ev. samåk kl. 18.00

Lördag 10 augusti- Kils Mârten.
Vi deltar med lotteri och tar gärna emot vinster som har med växter och odling att göra, kontakta
Irene, senast 31 juli.
Hjälp oss att sälja lotter under dagen. Vi står två och två i två- timmars pass. Kontakta Irene via sms
073-672 8391 eller mail: jansson.irene@hotmail.com

Söndag 8 september- Medlemsträff- Vi träffar medlemmarna i föreningarna som vi samarbetar
med och diskuterar samarbete och tips om aktiviteter.
På programmet en liten Tipspromenad som avslutas vid en befintlig
grillplats med utsikt över sjön Fryken. Ta med det ni vill äta.
Ved till grillen finns. Vi bjuder på kaffe och kaka.
Plats: Motionsanläggningen vid Frykstahöjden
Tid:15.00.
Obs! Anmälan senast 2 september till Irene via sms 073-672 8391 eller
mail: jansson.irene@hotmail.com

Söndag 29 september alt. 6 oktober – Renstasnipan
Vi gör en vandring i naturen för att se den fina utsikten. Ta med fikakorg.
Vid dåligt väder den 29:e ställs aktiviteten in och nytt försök den 6:e.
OBS! Anmälan senast fredag 27 september till Irene via sms 073-672 8391 eller
mail:jansson.irene@hotmail.com
Samling vid Coop, Högboda
Tid: 11.00

Välkomna till Kils Hemträdgårdsförening!
För mer information kontakta Irene Jansson, 073-672 8391

