Telgebygdens Trädgårdssällskap

HÖSTPROGRAM 2017
i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Vi startar med trädgårdsbesök, som är så uppskattat, och en utflykt
till stor handelsträdgård. Föredragen hos SV blir i deras nya lokaler
på Saltsjögatan 3, mer centralt än tidigare. Välkomna, gamla och
nya medlemmar samt ni som vill pröva på våra program!
Tisdag 29 augusti: Trädgårdsbesök hos Eva Bratt i Björnlunda kl 18.30. Avgift 40 kr. Anmälan
till Sonja 070-681 03 46 senast 27/8. Samåkning fr S-je C parkering kl 17.30, från Järna
Cirkle-K (Statoil) parkering vid E4an kl. 17.45. Ta med egen kaffekorg.
Lördag 16 september: Besök på handelsträdgården Löta Trädgård utanför Eskilstuna,
Violvägen 4, Ärla. ( S-je – E-tuna 7 mil.) Innehavare: Göte Boberg. Samåkning från Södertälje
parkering kl 12.00. Ingen avgift hos Löta – men rabatt 10% på vedartade växter. Anmälan till
Sonja 070-681 03 46 senast 14/9. De har bl a trollhassel, forsythia, kejsarolvon, jasmin (spec.
klängvariant), magnolia, r o s o r; snöklocka, julros och andra perenner, lökväxter m m. Ta
med egen kaffekorg – men kaffe från automat och frysta bullar och muffins finns att köpa.
Kontakt: Sonja 070-681 03 46.
Tisdag 3 oktober: Dahlia-entusiasterna ger oss inspiration och kunskap om varianter av
dahlior och hur vi får dem att övervintra m m. Kl 18.30 på Studieförbundet Vuxenskolan,
Saltsjögatan 3. OBS! NY LOKAL! Vanlig avgift. Kontakt: Ulla 070-276 02 84.
Måndag 13 november: Fördrag av Gesneriasterna, som odlar kornettblommor,
ampelfacklor, femöringar mm. Lena Klintberg och/eller Anton Ledin lär oss lyckas med dem.
Kl 18.30 på Studieförbundet Vuxenskolan, Saltsjögatan 3, OBS! NY LOKAL! Vanlig avgift.
Kontakt Eva 070-640 35 96.
V g vänd

Mer om Telgebygdens Trädgårdssällskap: Inför varje aktivitet försöker vi
informera om den i LT under Föreningsnytt. Avgift vid föreläsningar och
träffar är, då inget annat anges, 50 kr för medlem och 60 kr för icke medlem
inklusive kaffe. Då vi samåker till t.ex. ett trädgårdsbesök, betalar va rje
passagerare 8 kr per mil till chauffören.

Alla är mycket välkomna att kontakta oss i styrelsen med idéer och frågor. Lämna din epostadress till någon i styrelsen, så får du veta om ev. ändringar i programmet, och du får
också en påminnelse inför varje aktivitet. Du som funderar på att bli medlem: Du får även 6
nr per år av den gedigna tidningen Hemträdgården för medlemsavgiften 280 kr.

Styrelsen består fram till årsmötet 2018 av Sonja Lee, ordförande 070-681 03 46, e-post:
sonjaannelee@gmail.com ; Ulla Thofelt, sekreterare 070-276 02 84; Eva Jansson, kassör 070640 35 96, Berit Olsson, ledamot 070-221 42 95, Kerstin Bohm, ledamot 073-624 30 34,
Gertrud Edvardsson, ledamot 070-376 61 37.

Välkommen till en höst med ny inspiration!

