
Kära trädgårdsvänner!
Ännu en sommar är till ända och det känns väldigt 
roligt att vara igång med höstens aktiviteter. Hösten och 
våren bjuder på ett varierat program. Under 2020 kan vi 
också erbjuda en kurs i trädgårdsdesign. De som lämnat 
sin mailadress till oss har redan fått inbjudan. Alltså yt-
terligare en påminnelse om att delge oss din mailadress. 
Läs mer om kursen nedan.
Marianne Yxell
Ordförande

Föreläsningarna äger rum kl 18.30 i Lutherska 
Missions kyrkan, 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
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16 oktober
Jord!
Gunnebo slott och trädgårdar har en köksträdgård med 
anor från 1700-talet. Där odlas grönsaker, kryddor 
och snittblommor till restaurang och festligheter. En 
förutsättning för ett lyckat odlingsresultat med rikliga 
skördar i köksträdgården är kunskap om, och förståelse 
för, den viktiga jorden. Marica Wettergren, trädgårds-
mästare på Gunnebo slott, pratar om hur
jorden kan bli nyckeln till ett lyckat
odlingsresultat. Vad är jord? Hur kan
du som odlare och trädgårdsentusiast
lyckas bättre med dina odlingar och
din trädgård genom att förstå
dig på jorden?

20 november
I trädgården hörs andra ekon 
Göran Greider talar om meningen
med trädgård – skönhet och nytta –
och om din trädgård som din adress i biosfären.

15 januari
Skogsträdgård
Drömmer du om en prunkande trädgård, sprängfylld 
med nyttiga godsaker från tidig vår till sen höst? En 
trädgård där du kan höra fågelkvitter och insektssurr, 
en trädgård som bara blir bördigare, vackrare och mer 
självskötande för varje år? En trädgård som är bra för 
planeten, som fångar in, lagrar och omvandlar massor 
av koldioxid till bördig jord som kryllar av liv?
  Den drömmen kan bli verklighet om du vågar ge dig 
in i skogsträdgårdsodlingens värld! Välkommen på ett 
föredrag med Philipp Weiss, en av författarna bakom 
Årets trädgårdsbok 2018, ”Skogsträdgården: odla ätbart 
överallt”.

19 februari
Världens trädgårdar
Karina Brozinic är trädgårdsingenjör och styrelseleda-
mot i RST. I sitt jobb som webbredaktör åt tidningen 
Allt om Trädgård har hon genom åren fått följa med på 
trädgårdsresor över hela världen. På föredraget visar 
hon bilder från några av sina favoritträdgårdar, och 
berättar även om vad som är specifikt med dessa. Hon 
tipsar om hur man kan skapa stilen hemma och fånga 
känslan, för att kunna hemestra på sin bakgård

18 mars
Skapa en fruktbar jord och testa nya köksväxter
Lena Israelsson visar bilder och pratar en massa, både 
från sina och andra odlares erfarenheter, inte minst från 
de många skickliga invandrade odlare vi har i utkanten 
av våra städer. Några mattips ska också hinnas med.

22 april
Rosor
Henny Johansson, Göteborgs Rosensällskap, håller 
föredrag och visar bilder. Det blir en del prat om sköt-
sel av rosor, plantering, beskärning, näringstillförsel 
mm, men också en del om odlingsvärda rosor för olika 
sorters trädgårdar och zoner. Henny har sina rosor på 
en ö i Göteborgs Norra Skärgård, där det ofta är karga 
förhållanden. Det gäller att välja rätt rosor, men också 
att med enkla medel skapa bra förutsättningar för dem.

Kurs i trädgårdsdesign
Målet med kursen är att lära sig trädgårdsdesignens 
grunder. Vi siktar på 8 kvällar med tre timmar per kväll 
samt två heldagar förlagda till lördag. För mer informa-
tion och intresseanmälan (senast 27 september) maila 
till info@hortikulturen.org
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