Adolfsbergs trädgårdsförening
Aktiviteter 2013

Söndagen 10 mars kl 16.00 Årsmöte. Adolfsbergskyrkans församlingslokal, Glomman 127,
Adolfsberg. Årsmötesförhandlingar. Fredrik Gustavsson kåserar om ”Blomster och
vårkänslor” Föreningen bjuder på kaffe/te med smörgås. Lotteri.
Torsdag 23 maj kl 18.30 Besök hos ”Ray´s perennials” Ribbohyttan 3229 i Fjugesta. Ray
Molin Wilkinson berättar om och visar sina aurikler. Gå gärna in på Ray´s hemsida
www.raysperennials.se Där går det också att förboka aurikler om man vill köpa med sig någon
speciell sort. Ray bjuder på kaffe.
Samåkning från Adolfsbergs vårdcentral 18.00. För den som åker på egen hand kan
detaljerad vägvisning fås av Catharina Palmer. Kontaktuppgifter se baksidan av programmet.
Lördagen 1 juni kl 10.00-12.00 Växtförsäljning och växtloppis, Lillån Södra Skolas skolgård.
Du skänker de växter som du inte behöver och som andra kan få glädje av. Vi säljer växterna
och pengarna finansierar höstresan.

Arrangör: Örebro Norra Trädgårdsförening

Tisdag 11 juni kl 18.30 Besök hos Ingrid Nilsson, Erikshultsvägen 5 Örebro. Ingrids
radhusträdgård är liten men mycket välplanerad. I Allers trädgård nr 4 2012 finns en artikel
om hennes trädgård. Där kan man bland annat läsa att Ingrid alltid vill ha något som är i
blom, tycker om vackra bladformer och gräs och att favoritväxten är klematis. Hon vill inte
ha en plottrig trädgård utan tänker i stora sjok och böljande linjer och använder gärna sten
på olika sätt
Tisdag 2 juli kl 18.30 Besök hos Kerstin och Anders Palm, Gränsvägen 2 Vintrosa. Kerstin
och Anders har en stor trädgård som innehåller det mesta som till exempel rosor och
klematis och många andra prydnadsväxter, köksträdgård, damm och orangeri.
Samåkning från Adolfsbergs vårdcentral kl 18.00
Onsdag 14 augusti kl 18.30 Besök hos Camilla Sätterqvist och Magnus Karlsson, Nävesta
941, Närkes Kil. De har många projekt på gång i en stor trädgård som är under uppbyggnad
till en riktig drömträdgård.
Samåkning från Adolfsbergs vårdcentral kl 18.00
Lördagen 17 augusti Örebro Norras bussresa till trädgårdar som har något alldeles
speciellt. Vi möter trädgårdsägare som lägger ner både själ, pengar och fritid på att
försköna sin tomt och delar med sig till andra. Resmål meddelas senare. Anmälan till Gun
Nilsson (kontaktuppgifter se föreningens hemsida)

Arrangör: Örebro Norra Trädgårdsförening

Söndag 20 oktober kl 16.00 Höstmöte i Adolfsbergskyrkans församlingslokal, Glomman 127,
Adolfsberg. Elisabeth Svalin Gunnarsson pratar om ”Dahlian - passionerad primadonna eller
försiktig fröken.” Dahlians exotiska ursprung och resan in i våra lantliga trädgårdsland är en
rafflande historia. Det finns en dahlia för varje smak, och denna kväll får vi fördjupa våra
kunskaper om dem - allt från kulturhistoria till odling och arrangemang.
Elisabeth är kulturvetare, författare och fotograf. Hon är passionerat förälskad i dahlior,
och har bl.a. skrivit en bok om sin favoritblomma. Besök gärna hennes hemsida
www.kulturtradgarden.se
Inträde 40 kr inkl kaffe/te och smörgås

Övrigt
2 mars trädgårdsdag med Glanshammars trädgårdsförening
11 – 14 april ”Nordiska Trädgårdar” på Älvsjömässan i Stockholm.
För mer information se www.nordiska tradgardar.se
19 – 21 april ”Din trädgård” på Conventum i Örebro
För mer information se www.conventum.se/dintradgard
Länk till Riksförbundet Svensk Trädgård
www.tradgard.org

