12 oktober
Ätligt på vintern
Anette Brunsell, odlingsinspiratör och självhushållare,
föreläser om allt gott vi kan så på hösten på friland,
i backar och i växthus och skörda under vintern. Det
finns både kål, rotfrukter och sallad som är tåliga och
rentav tål lite tål lite svalare miljö. Eget grönt på julbordet är högsta lyxen!
Kanske kan det hinnas med lite om odling på fönsterbrädan också.

Kära trädgårdsvänner!
Nytt år och vi tar nya krafttag och presenterar ett
nytt programblad. Hoppas verkligen att vi i år ska
få möjlighet att träffas fysiskt. En del föreläsningar
kommer kanske även i år att ske digitalt via Zoom. Gå
in och titta efter eventuella förändringar på vår hemsida
(www.hortikulturen.org) och på vår facebooksida, som
vi håller uppdaterade hela tiden. Och du, som ännu inte
meddelat oss din mailadress, gör det! Det är så vi bäst
kan nå dig om vi gör förändringar eller om vi får nya
spännande inslag med kort varsel. Vi vill också ha din
mailadress för att under våren kunna göra en medlemsenkät inför vårt 150-årsjubileum.
Vi räknar med att pandemiläget ska vara så stabilt så att
vi planerar en resa till Tjörn och Orust i juni - den resa
som vi fick ställa in förförra året.
Hoppas vi ses snart!
Styrelsen

L-G Lindberg

27 april
Sommarblommor
Att ha en trädgård så full av vackra blommor att du
alltid kan plocka generösa buketter och göra stiliga arrangemang behöver inte vara en dröm. Hanna Wendelbo är designer och formgivare och har en stor passion
för att odla sommarblommor. I föreläsningen inspirerar
Hanna med vackra bilder och praktiska råd om hur man
får en produktiv snittblomsodling i sin villaträdgård.

23 mars
Pyssla om mig
Lars-Gunnar Lindberg från Svenska Rosensällskapet
i Malmö kommer att ge oss lite basfakta om olika rosgrupper, plantering, sol/skugga, gödning, beskärning,
skadeangrepp, uppbindning av klätterrosor, tankar vid
sortval och tips på odlingsvärda rosor. En kväll helt i
rosornas tecken alltså, med massor av handfasta tips.
Andra trädgårdshändelser

• Narcissutställning, Trädgårdsföreningen, 1-11 april
• Lisebergs trädgårdsdagar, ?
• Tusen trädgårdar, 3 juli (svensktradgard.se/tusen)

23 maj
Linnés födelsedag
Vi samlas i Botaniska Trädgården och får en guidad
rundvandring. Som vanligt avslutar vi med en skål för
Linné vid hans staty

11 juni
Resa till Tjörn och Orust
Vi besöker 3–4 privata trädgårdar, fikar och äter lunch
tillsammans. Mer detaljerat program och prisinformation kommer så småningom att finnas på vår hemsida
samt skickas ut till de av er som lämnat sin mailadress
till oss.

14 september
Konsten att beskära - Klipp till!
Eva Robild är författare till ett 30-tal böcker och har
grönt kort i fruktträdsbeskärning. Hon arbetar även
professionellt med beskärning, huvudsakligen i hemträdgårdar. Eva kommer att berätta både om grunderna
i beskärning och hur du gör för att uppbyggnadsbeskära
unga träd och för att på bästa sätt ta hand om äldre växter;
både frukt-, bär- och prydnadsväxter av olika slag.
OBS: Denna föreläsning äger rum i Lagerhuset,
Trädgårdsföreningen!
Föreläsningarna äger rum kl 18.30, antingen i
Lutherska Missionskyrkan på Vasagatan 2B eller
digitalt via Zoom.
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

