Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS PROGRAM 2018

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.

i samarbete med ABF

OBS! Denna termin träffas
vi i huvudbyggnaden vid
alla föreläsningar.

Årsmöte Torsdag 15 februari

www.jakobsbergsgard.se

Föredrag: Odla ätligt på balkong och i pallkrage med Lena
Israelsson. Se separat inbjudan till årsmötet.

Pionernas underbara värld

Vildros och Kaprifol, trädgården på ön

Torsdag den 22 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Onsdag den 16 maj kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Leena Liljestrand, grundare, ordförande och eldsjäl i
Svenska Pionsällskapet öppnar ett nytt fönster för oss till
pionernas värld. Hennes egen trädgård rymmer drygt 200
pioner.

Landskapsarkitekten Torsten Wallin berättar om hur han
steg för steg skapat sin naturträdgård på en ö i en av
Stockholms yttre skärgårdar.

Leena kommer att visa bilder av skönheter som inte behöver stöttas men som är lika ljuvliga som de ”kollapsa-pågräsmattan-vid-regn-pioner” som många associerar arten
med. Hon delar med sig av sin kunskap om skillnader
mellan örtartade pioner, buskpioner och hybrider samt ger
skötseltips och råd om plantering och förökning.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Trots kala klippor och bistert klimat vinter och vår har
Torsten skapat en blommande oas utöver det vanliga
bland ljunghed, kråkris och vindpinade enar.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Besök i Åkerbergas visningsträdgård
- länsmansgården
Söndagen den 27 maj, kl 11.00 åker vi från Coops
parkering i Mälarhöjden, hemma igen ca 16.
Klockan 12.00 är det vårmarknad med försäljning av
prydnadsväxter, tomatplantor med mera.
Klockan 13.00 får vi en guidad visning av trädgården.
Trädgårdens kafé är öppet till klockan 16.00 så efter
visningen kan vi ta en fika innan hemfärd vid 3-tiden.
Meddela Ingela på heurgren.ingela@gmail.com senast
den 20 maj om du vill följa med.
Vi behöver veta om du vill ha skjuts eller om du kan ta
med någon mer i bilen om du tar egen bil.
40 kr för medlemmar, 60 kr för övriga
30 kronor betalas till chauffören.

Tips!
Nordiska Trädgårdar, 22-25 mars 2018, Kistamässan
Trädgårdsmässan, 6-8 april 2018, Stockholmsmässan
Foto: Gunilla Bogren

Trädgård som läkande kraft
Torsdag den 19 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Trädgårdsdesigner och trädgårdsmästare Ulla Friberg
kommer att prata om trädgården som en helande kraft för
både kropp och själ.
Ulla har använt detta i sitt skapande av många trädgårdar
vid omvårdnadsboenden och företag. Forskning visar på
att upplevelsen av gröna områden stimulerar kroppen och
ökar motståndskraften mot sjukdomar. Naturen verkar
avstressande och påverkar puls, blodtryck och muskelspänningar till det bättre.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.
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