22 augusti
Resa till Kinnekulle
Sensommarresa till Kinnekulletrakten med besök i
tre trädgårdar och en äppleodling, som även har egen
cidertillverkning. Lunch på Hällekis café.
Anmälan 15 maj –15 juni. Pris 420:-/medlem inkl
förmiddagsfika och lunch.

18 november
Koll på kål
Ingar Nilsson, författare till boken Kål, har grävt i kålens rika kulturhistoria och skapat nya recept med kål.
Kål är den växt som finns i flest varianter och över så
gott som hela världen. Den började odlas för flera tusen
år sedan och en mängd kålsorter har utvecklats under
tidens gång.
Kål har varit nödmat och vardagsmat, men under
det senaste årtiondet har den modesta kålen upplevt en
renässans. Vi har upptäckt kålens många användningsområden och uppfunnit nya.

Henny Johansson

Johanna Asplund

Kära trädgårdsvänner!
Efter mörker, regn och blåst börjar vi ana våren och
det börjar klia i trädgårdsfingrarna. Förra året anordnade vi ju en tvådagarsresa till Skåne, som blev mycket
uppskattaad. I år testar vi i stället att ha två resor, en på
försommaren och en på sensommaren. Mycket händer
också för övrigt i trädgårdsvärlden: Lisebergs trädgårdsdagar, Gerben Tjerdsmaas dag i Botaniska och så
Tusen trädgårdar i juni. Vår förening bjuder dessutom
på ett flertal intressanta föreläsningar.
Vi ses på våra aktiviteter!
Marianne Yxell
Ordförande

22 april
Rosor
Henny Johansson, Göteborgs Rosensällskap, håller
föredrag och visar bilder. Det blir en del prat om skötsel 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.
30 maj
Resa till Tjörn
Vi kommer att besöka flera trädgårdar på Tjörn och
Orust. Lunch intar vi på Restaurang Tjörnbron. Anmälan 1–30 april. Pris 300:-/medlem inkl förmiddagsfika
och lunch.

23 september
Växter som mat och medicin
Kerstin Ljungqvist berättar om vilda och odlade växter
och vad man kan använda dem till. Många av våra växter kan man äta eller använda som medicin, tvättmedel
med mera. De är dessutom levande kulturhistoria och
kan berätta om hur man levt, trott och botat genom
tiderna.
I föredraget utgår Kerstin från den lokala historien
med medicinalväxtodlingarna i Dals Rostock och
berättar även om verksamheten med örtagården,
ateljén m.m.
21 oktober
Vår i trädgårdslunden
Ulf Sill – en samlare som inte nöjer sig med ’några’
växter i samlingen – har en trädgård i Mörrum, som
rymmer ca 3000 udda växter. Under sin föreläsning får
vi följa med honom på en vandring genom trädgårdslunden från tidig till sen vår och lyssna på framgångar
och bakslag i odlandet av lundens juveler.
Han lovar också att ha en del godbitar med sig till
försäljning.

Andra trädgårdshändelser
• 7–10 maj, Lisebergs trädgårdsdagar, där vi självklart
är representerade. Hör av dig till någon i styrelsen om
du vill hjälpa till!
• 10 maj, Gerbianska trädgårdens växtmarknad i Botaniska.
• 7 juni invigs årets trädgårdsutställning på Jonsereds
Trädgårdar – utställarens namn avslöjas ca en månad
innan.
• 28 juni, Tusen trädgårdar, www.tradgardssverige.org
Föreläsningarna äger rum kl 18.30, på
Vasagatan 2B (Lutherska Missionskyrkan).
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

