Kära trädgårdsvänner!
Hoppas att ni alla haft en riktigt skön sommar med
mycket pysslande i trädgården, besök i andra trädgår
dar, plantskolor mm. Nu börjar en mörkare tid, men vi
lyser upp den med att bl a i november informera om
hur man klarar av övervintring av växter med hjälp av
rätt belysning. I januari får vi en fläkt från Medelhavet
när Peter Englander gästar oss.
Knappt är ett program färdigt förrän vi får starta
med nästa. Trädgårdsresa ska vi självklart ha till våren!
Finns något intresse för att, till exempel, ta oss till
Skåne och lägga in en övernattning? Kom gärna med
synpunkter! Lägg in dem på vår facebooksida eller på
vår mailadress info@hortikulturen.org
Under våren och sommaren har vi jobbat med vår
hemsida och nu har den äntligen blivit färdig för
presentation. Självklart kommer det fortlöpande att
göras kompletteringar och justeringar i den. Gå in och
titta på www.hortikulturen.org

22 november
Växter behöver ljus, men när solljuset inte räcker till
och man vill förlänga säsongen eller odla året om inom
hus så finns många smarta lösningar att tillgå. David
Olsson från Venso EcoSolutions kommer att berätta
om LED-ljus för olika användningsområden, hur det
fungerar och hur man kan använda växtbelysning till
sina växter och odlingar. Han kommer också att berätta
om olika odlingssystem och hur de kan tillämpas genom
exempelvis växtväggar och balkongodling.

21 februari
Kristina Fridh är arkitekt och forskare med särskilt fo
kus på Japan, verksam vid HDK (Högskolan för design
och konsthantverk). Hon kommer att berätta om olika
typer av japanska trädgårdar och om samspelet mellan
byggnad, människa och trädgård. Föredraget ger exem
pel på trädgårdar och byggnader från olika perioder i
Japans historia och visar också på trädgårdskonstens
koppling till religion och olika tankevärldar.

Välkomna!
Marianne Yxell
Ordförande
7 december
Julen närmar sig och då passar det väl bra att kompone
ra sin egen julgrupp under temat ”Trendiga traditioner”.
Vi träffas kl 18.30 på La Fleuriste på Aschebergsgatan
och får hjälp med tips och trix från kursledaren att ska
pa en riktigt snygg komposition. Priset 450:- inkluderar
en bas av tillbehör och växter (går att komplettera från
butiken till reducerat pris) samt fika. Ta gärna med egen
korg/skål. Begränsat antal deltagare.

18 oktober
Sara Bäckmo från Skillnadens Trädgård, välkänd för de
flesta, kommer att föreläsa om mat och trädgård. I sin
trädgård skördar Sara grönsaker till maten året om, och
är under det varmare halvåret helt självförsörjande på
grönsaker. Familjen kan kalasa på 150 olika sorter!

17 januari
Peter Englander arbetar som trädgårdsdesigner, författa
re och föreläsare. Här berättar Peter, med utgångspunkt
från sin nya bok ”Om konsten att odla det omöjliga”,
om hur du får växter som vanligtvis inte hör hemma i din
trädgård att trivas. Du får tips om hur du bäst övervint
rar din bougainvillea, hur du får ditt persikoträd att
frodas och om hur du knäcker zoner i din trädgård.
Förutom specifika odlingsråd kantas föreläsningen av
intressanta, och inte sällan dråpliga, anekdoter om de
exotiska växternas historia.

14 mars
Årsmöte
Potatis – vår passion. Efter årsmötesförhandlingarna
kommer Bitte Persson från Larsviken och föreläser om
potatis. Årets nyheter varvas med välkända klassiker.
Odlingstips och lite kort om hur potatisen hittade sin
väg till Sverige. Föreläsningen avslutas med en fråge
stund och försäljning av sättpotatis.
Andra trädgårdshändelser
• Till Palmhusets 140-årsjubileum 2018 har engelsman
nen Bruce Munro skapat en magisk ljusinstallation,
som man kan beskåda från november till januari.
• Julutställning i Botaniska 10 dec – 7 mars
Alla föreläsningar äger rum i St Jakobs
Församlingshem vid Heden, kl 18.30.
Kaffe och bulle serveras vid alla föreläsningar.
Föreläsningarna är gratis för medlemmar.
Anmälan till alla aktiviteter sker helst via mail till
info@hortikulturen.org eller via sms till
föreningens telefon 0735-808 522

