Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
HÖSTENS PROGRAM 2014

Jakobsbergs gård
Odd Fellowvägen 18-22, Bredäng.
Vi träffas i den Södra flygeln.
(Den vänstra om du har näsan
mot huvudbyggnaden)
www.jakobsbergsgard.se

Sensommar i Vinterviken
Onsdagen den 27 augusti.
Ordförande för Vinterviken trädgård Christer Pettersson,
visar oss runt bland odlingsbäddarna. Efter visningen tar
vi en gemensam fika på kaféet för den som vill. Kaféet
stänger kl 21.00.
Vi träffas vid trädgårdens utecafé kl 18.30.
20 kr för medlemmar och övriga.

Höstfägring i trädgården
Torsdagen den 18 september kl 19.00. Jakobsbergs gård.
När växtsäsongen går mot sitt slut passar Linda Schilén
på att njuta av att trädgårdstressen är förbi och att tempot i trädgården blir lugnare - nu är det tid för att njuta av
höstens smaker och färger.
Linda delar med sig av inspirerande och praktiska göromål
samt ger tips på vackra höstperenner, buskar och träd.
Hon visar kreativa krukväxtarrangemang för hösten och
berättar hur hon tar hand om skörden och visar på höstens alla möjligheter!

Belysning i trädgården
Måndagen den 24 november kl 17.45/18.00. OBS tiden!!
Jakobsbergs gård.
Vi börjar med kaffe/te och smörgås kl 17.45. Klockan
18.00 lyssnar vi sedan på Håkan Stenström som berättar
om grunderna gällande ljus och hur vi upplever det. Han
berättar om vad som lätt blir fel när vi inte tänker oss för
och hur gör vi för att det ska bli rätt.
Håkan visar bilder och tipsar om vad man kan göra med
enkla medel - inga dyra armaturer utan enkla och billiga.
Vi får även chansen att titta på några typer av belysning
som Håkan tar med sig.
Anmälan senast 20 nov till anmalan@hstradgard.se
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga.
Vi bjuder på fika med macka.

70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Refugium - trädgård som tillflykt
Tisdagen den 7 oktober kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Ingela Bendt berättar om sin bok ”Refugium - Trädgård
som tillflykt” som handlar om en inspirerad människas
förhållande till sin trädgård
Med bildens hjälp stiger vi in genom grinden till en tillflyktsort - en stilla hemlighetsfull koloniträdgård på 235
kvadrat i Eriksdalslunden på Söders sydsluttning mitt i
Stockholm.
Ingela berättar om vårt behov av ett refugium, en tillflykt,
en skyddad plats - om att hitta sin själ, behålla sin hälsa
och höja livskvaliten.
Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

En erfaren trädgårdsdesigner berättar
Onsdagen den 12 november kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Ylva Landerholm berättar om några av alla trädgårdar hon
har besökt, vad de har berättat och vad de har lärt henne.
Hon delar med sig av fotografier och knep och om fantastiska möten med trädgårdsägare. Deras berättelser har
fått henne att både skratta och gråta.
Kom och ta del av Ylvas berättelser, vilka utmaningar hon
stått inför och vilka lösningar hon kommit fram till.
Arrangeras i samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
– en lokalförening inom Riksförbundet Svensk Trädgård.
Ordförande: Ingela Heurgren, 0708 27 84 48
Sekreterare: Gunilla Bogren, 073 584 01 23
Kassör: Barbro Wall, 070 568 98 60
Ulla Lundström, 070 697 39 29
Åsa Taube, 070 554 2368
Barbro Wahlberg, 070 555 50 71
Britt-Marie Wallén 073 015 333
Föreningens hemsida:www.hstradgard.org
Anmälan tas emot på:

anmalan@hstradgard.org

