28 nov
Komponera din egen julgrupp.
Förra årets workshop på La Fleuriste blev mycket uppskattad, varför vi upprepar den i år. Vi träffas kl 18.30
på Aschebergsgatan. 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.
16 januari
Vilka är de bästa växterna för din trädgård?
Det beror ju förstås på vilka förutsättningar som är
unika för platsen, som antalet soltimmar, jordart,
pH-värde, jordmån, blåst och lä. Dina förväntningar
på växterna spelar givetvis också en viktig roll. Ska
växternas blommor dofta, vara länge eller ha en speciell färg? Johnny Mattsson kommer under kvällen att
ge oss några av svaren. Han har jobbat i flera år som
trädgårdsmästare, trädgårdsdesigner och skribent för
Hemträdgården. Sedan fem år tillbaka är han verksam
som trädgårdslärare på Gunnebo slott och trädgårdar.

Kajsa Sjölander

Inger Palmstierna

24 oktober
Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare, fotograf och
kulturvetare med särskilt intresse för trädgård och arkitektur. I sin senaste bok berättar hon om Karin Larssons
trädgård i Sundborn.
I föredraget går vi på upptäcktsfärd i trädgården på
Lilla Hyttnäs och visar hur man kan hämta inspiration
från den. Men vi möter också de idéströmningar och
erfarenheter som formade Karin Larssons gröna värld.

21 november
Slottsträdgårdsmästare John Taylor har, som nog de
flesta känner till, tagit över vården av Tjolöholms
trädgårdar. Sedan fem år tillbaka pågår arbetet att
återskapa och utveckla trädgårdarna, vilket var en av
de saker som lockade John Taylor att ta jobbet. Denna
kväll berättar han om det arbetet.

20 februari
Årsmöte
Växter med dubbla användningsområden.
Inger Palmstierna är en etablerad och erfaren trädgårds
författare, journalist, översättare, föreläsare och
fotograf som kommer att prata om växter med dubbla
användningsområden. En del växter har flera fördelar,
man kan kalla dem mångfunktionella eller växter med
plusvärden. Det kan vara alltifrån frukt och bär till
fina bladfärger och god mat. Här nämns en och annan
överraskning, någon nyhet men också gamla bekanta
fast i nya kläder.

27 mars
Göteborgs Botaniska Trädgård har odlat dahlior sedan
början av 1980-talet. För besökare visas dahlians stora
mångfald upp på ett publikfriande och pedagogiskt sätt
och utformningen av dahliarabatten har utvecklats i takt
med att dahlians popularitet har växt. Maria Sjöstedt,
ansvarig trädgårdsmästare, har många års erfarenhet av
odling av dahlior. Hon ansvarar för urval och gestaltning och har rest i Mexiko för att se och lära sig mer
om hur och var dahlian växer. Maria berättar om dahlians ursprung, dess stora mångfald och vad som är bra
att tänka på när man ska odla dahlior i sin trädgård

Maria Sjöstedt

Kära trädgårdsvänner!
Den varmaste sommaren i mannaminne har passerat
och vi har återgått till en mer normal vardag. I och med
detta startar också Hortikulturens föreläsningar med
blandat och intressant innehåll.
Pga ändrade ägarförhållanden kan vi fr o m november
inte hålla till i St Jakobs församlingshem. Vi har i stället
fått tillgång till en lokal i Lutherska Missionskyrkan på
Vasagatan 2. Hoppas att alla ska hitta dit.
Den 25 september firas Äpplets dag i hela landet
och vår förening kommer, sedvanligt, att plantera ett
äppleträd på en skola med medel från Gustafssonska
fonden. Läs mer om detta på vår hemsida.
Marianne Yxell
Ordförande

24 april
Frukt och bär – odling och användning
Katarina Olsson är trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner. Utbildningen vid Göteborgs universitet
var ekologiskt och hantverksmässigt inriktad, vilket
innebär att hon bl a lärde sig de gamla teknikerna som
är på väg att försvinna. Hon driver idag företaget Stora
Mellby Trädgård & Design.
Katarina kommer att prata om varför vi ska odla bär
och frukt och hur vi odlar dem. Hon kommer även ge
lite tips på vad vi kan göra med det vi skördar.
Föreläsningarna 19 sept och 24 okt äger rum i
St Jakobs Församlingshem vid Heden, kl 18.30.
Fr o m november ny lokal:
Lutherska Missionskyrkan, Vasagatan 2B
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

