Kära trädgårdsvänner!
Inför vår Hallandsresa den 28 maj skulle vi boka en
buss. Ett bussbolag ville backa ur då man trodde att det
var ”Hockeykulturens Vänner” som skulle ut och resa.
Vi fick då förklara att vi heter Hortikulturens Vänner
och att det kommer från latinets hortus som betyder
trädgård och cultura som betyder odling. Alltså trädgårdsodling. Då blev det fritt fram!
Nu är den resan – och även en höstresa – avklarad
samt en del styrelsemöten då vi slagit våra kloka huvuden ihop för att få fram program och föreläsare för
perioden oktober – mars. Programmet presenteras här
och vi hoppas, som vanligt, att ni är många som tycker
det verkar intressant och ser till att bänka er i föreläsningssalen. Vi vet att det ibland kan kännas lite motigt
att ta sig in till stan en ruggig höst- eller vinterkväll,
men vi blir så glada om ni kommer. Det stärker oss i
vårt arbete.
Visste ni förresten att vår förening bildades redan
1873? Mer historia om föreningen finns att läsa på sista
sidan på vår hemsida.
Välkomna!
Marianne Yxell
Ordförande

9 november
Trädgårdsmästare Gerben Tjeerdsma från Gerbianska
trädgården kommer och berättar om växter som kan
samplanteras med rhododendron. Det kommer att handla
om jorden som krävs och om växternas konkurrens och
behov. Gerben vill ta bort begreppet surjord, som är en
gammalmodig och inkorrekt beteckning på ett torvparti.
Han kommer att visa bilder på ett urplock av växter
han själv har hemma och som finns eller har funnits i
Botaniska trädgården.

24 november
I lagom tid till 1:a advent anordnar vi en workshop
hos Lena Carlsson på Brunnsbo Blommor. Vi får där
tillfälle att tillverka en fin advents-/julkrans att hänga
på dörren. Pris 200:- + materialkostnader. Obs: max 10
deltagare! Så, först till kvarn… .
7 december
Karin Berglund är säkerligen välbekant för er alla. Den
7 december får vi glädjen att höra henne berätta och
visa bilder. Vi glömmer vintermörkret för en stund och
låter Karin få oss att längta till våren.

12 oktober
En kväll i pumpornas tecken. Trädgårdsmästare Lars
Troberg från Botaniska pratar om pumpaodling, och
köksmästare Patrik Sewerin från Gunnebo om pumparecept. Patrik har också med sig smakprov på smårätter
som innehåller pumpa som ingrediens. Både andlig och
lekamlig spis utlovas alltså.

11 januari
Från donationsjord till stadsplanetävling: Göteborgs
gröna historia, med nedslag fram till idag.
När Göteborg grundades fick staden stora landområden för att kunna försörja de blivande invånarna med
mat, den så kallade donationsjorden. Den var tänkt till
såväl djurhållning som odling. Det var om donationsjorden som Göteborg anordnade en stadsplanetävling
1861 för stadens utvidgande. Hur användes donations-

jorden under de olika århundradena? Hur ser Göteborgs
gröna historia ut? Vad är Göteborgs gröna hjärta? Om
detta och även om senare tiders odlande och grönt ges
exempel på i föredraget, som hålls av Ewamarie Herklint,
fil.dr. i arkitektur, bebyggelseantikvarie, stadsvandrings
ledare, författare.
8 februari
Trädgårdsplanering – vägen till en fungerande och
personlig trädgård!
Med fötterna på jorden och huvudet i det blå berättar
Lise-Lotte Björkman, er egen trädgårdsrådgivare som
även arbetar som trädgårdsdesigner, om hur hon tänker
och går tillväga för att planera trädgården. Teori blandas med bilder, exempel och idéer, som sedan bara är
att låna hem till den egna trädgården!

8 mars
Dags för årsmöte.
Eva Nisshagen har haft biodling som hobby och sitt
stora intresse i ca 20 år. Efter årsmötet berättar hon om
hur hon fascinerats av den fantastiska superorganism
som ett bisamhälle är. Alla borde känna till den viktiga
roll som pollinerande insekter har för naturen och för
vår matproduktion och överlevnad.
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 0735-808522

