Övriga trädgårdsaktiviteter
21 – 24 mars - Nordiska Trädgårdar
Stockholmsmässan, Älvsjö, www.nordiskatradgardar.se

9 – 12 maj – Lisebergs Trädgårdsdagar
www.liseberg.se/evenemang/alla/lisebergs-tradgardsdagar/

18 maj – Trädgårdsresa till Kinna/Skene
Falköpings Trädgårdsförening anordnar en bussresa där man besöker
två privata samlarträdgårdar samt en visningsträdgård/planskola/
keramikverkstad. Även ett stopp vid tygaffären ”Skroten”.
Mer information finns på http://falkopingstradgardsforening.se
Tel 070 56 53 892

Mötesplats trädgård 10.00 - 17.00
äger rum 9/6, 7/7 och 4/8, mer info www.motesplatstradgard.se

24 augusti – Den Stora Trädgårdsdagen
Växtmarknad med möjlighet att fynda närodlade plantor och annat
trevligt samt miniseminarier i Falköping för alla trädgårdsintresserade.
Mer information finns på http://falkopingstradgardsforening.se

Skara Trädgårdsförening
Ordförande: Anette Lundquist Tfn 0511-57611, 070-20 89 732
E-post: anette.m.lundquist@gmail.com
Övriga styrelseledamöter: Annika Månsson, Daniel Andersson,
Sayla Persson, Catarina Samuelsson.

Skara Trädgårdsförening

Programblad med aktiviteter
2019

Meddela din mailadress till någon i styrelsen så får du påminnelse om
våra aktiviteter direkt hem i datorn. Gilla oss på facebook.
Skara Trädgårdsförening samarbetar med Studiefrämjandet
Gå gärna in på Svensk Trädgårds hemsida för tips.
www.tradgard.org. Lösenordet finns i medlemstidningen.

10 januari 18.30 – Trädgårdskafé med frökväll

9 juli 18.30 - Vandra i varandras trädgårdar

Dela med dig av fröer, knölar och sticklingar och få chansen att byta
och prova nya sorter. Ta även med eventuella frågor, alltid finns det
någon som har svar. Bildvisning. Grötservering. Plats: Seniorkafét

Vi besöker Tony Sanfridssons trädgård samt Ann och Daniels
trädgård där vi kan se resultatet av rosbeskärningen tidigare i våras.
Där bjuds vi också på fika. Samåkning från Cirkle K 18.30.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 6 FEBRUARI 18.30

5 augusti 18.30 – Grönsaksodling i Varnhem

Årsmöteshandlingarna delas ut vid mötet. Efter årsmötet
berättar Eva Bohlin-Andreasson om personerna bakom olika
rosors namn samt lite om skötsel. Stort närvarolotteri och vi
bjuder på smörgåstårta. Plats: Seniorkafét.

Maria Wetterström Stålarm, Himmelslunden 1, odlar mycket av det
som familjen äter. I trädgården finns förutom bärbuskar och fruktträd
även en odlingstunnel och ett 100 m2 stort trädgårdsland med olika
sorters kål, vitlök, rotsaker, bönor, pumpor mm. Hon har även bin,
ankor och höns. Ta med fikakorg. Samåkning från Cirkle K 18.00.

13 mars 18.30 – Guidad visning på Veterinärmuseet
Vi besöker Sveriges första veterinärskola som grundades i Skara 1775
av skaradjäknen och linnélärjungen Peter Hernquist och får en
presentation av veterinäryrkets utveckling under 250 år. Vi ser också de
välbevarade resterna av franciskanerklostret S:ta Katarinas kyrka.
Plats: Vetrinärmuseet

20 augusti 18.45 – Trädgårdsbesök

April 18.30 – Hur man beskär rosor

25 september 18.30 – Äpplets Dag
Vi firar Äpplets Dag genom att få mer kunskap om detta vanliga
fruktträd. Mats Rosengren, Bolum berättar om denna användbara
frukt och har med sig några av sina gamla äppelsorter.
Servering. Plats: Seniorkafét

När vädret tillåter i april kommer Helena Verghese Borg från
Svenska Rosensällskapets lokalgrupp Skaraborgsrosen hem till
Daniel Andersson och Ann Parknerts trädgård och visar hur man
beskär rosor. Datum kommer att meddelas under ”Föreningsnytt” i
Sklt samt via mail till dem som lämnat mailadress.
Ta med fikakorg. Plats: Lantmannagatan 5, Skara

22 maj 18.30 – Växtauktion
Överskottsväxter i kruka eller plastpåse som är väl märkta mottages
tacksamt. Passa på att dela med dig och fynda bland alla växter.
Föreningen bjuder på korv och bröd. Plats: Uddetorpskolan

11 juni 18.30 – Plantskolebesök
Vi besöker Lisas Trädgård och plantskola utanför Mariestad. Här finns
ett 90-tal tomatsorter, grönsaker, kryddor, örter och perenner. Vi får
också tillfälle att vandra runt i hennes rofyllda trädgård där gammalt
och nytt är blandat. Här finns också en anlagd damm och bäck.
Ta med fikakorg. Samåkning från Cirkle K 18.00.

Nu åker vi till Margareta Ekman, Ekby Björkelund utanför
Mariestad och tittar på hennes innehållsrika trädgård. Här finns bl.a
perennrabatter, rosor, klematis och andra klätterväxter.
Ta med fikakorg. Samåkning från Cirkle K 18.00.

15 oktober 18.30 – Ljussättning i trädgården
Vi besöker en trädgård där Tony Sanfridsson ger tips och råd hur
man kan belysa sina växter samt visar olika armaturer och
ljuskällor. Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Samåkning från Cirkle K 18.30

6 november 18.30 – Trädgårdskafé med novembermys
Tess Larikka kommer även i år att ge oss inspiration inför advent
med sina fantastiska blomster- och ljusarrangemang.
Servering. Plats: Seniorkafét.

9 januari 2020 18.30 – Trädgårdskafé
Notera kvällen, mer information senare.

