Hägersten-Skärholmens Trädgårdssällskap
VÅRENS 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

Vinterfåglar
Torsdagen den 30 januari kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Ornitolog Anders Anrell kommer ännu en gång till oss
för att berätta om hur man lockar övervintrande fåglar till
balkong och trädgård.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Årsmöte
Måndagen den 10 februari kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Torsten Wallin berättar om ”Hur en trädgård blir till”.
Se separat inbjudan.

Ulf tycker visningen blir bäst om det blir högst tolv
besökande, så först till kvarn gäller.
Anmälan till anmalan@hstradgard.org eller ring till
Ingela Heurgren senast den 19 maj. Ange om du kan
ta någon i din bil eller om du vill ha skjuts. 20 kr betalas till
chauffören.
Vill du ta dig dit på egen hand får du adressen av Ingela.

Odla, ät och njut - inspiration för köksodling
Torsdagen den 6 mars kl 19.00. Jakobsbergs gård.

Foto: Anita Österlund

Genom bilder och berättelser bjuder Karin Eliasson in er
i sin trädgård. Karin delar med sig av sina erfarenheter
från grönsaksodling i Sverige och Spanien. Vi blir inspirerade att bryta gränser, prova nytt, vara nyfikna och våga
misslyckas.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Det finns en pelargon för alla
Måndagen den 7 april kl 19.00. Jakobsbergs gård.
Anita Österlund, pelargontant (som hon själv kallar sig)
sedan ett 20-tal år och aktiv i Svenska Pelargonsällskapet,
berättar om pelargonernas stora familj. Hon ger även tips
på hur man får dem att trivas allra bäst.
Det kommer att finnas sticklingar till salu.
70 kr för medlemmar, 90 kr för övriga. Vi bjuder på fika.

Vårvandring i Mälarhöjden
Även i år tar vi en promenad i Mälarhöjden och tittar på
magnolior och annat som blommar på våren. I några
trädgårdar får vi gå in och ta oss en ordentlig titt.
Anmäl dig till anmalan@hstradgard.org eller ring till
Gunilla Bogren. Lämna namn och telefonnummer eller
e-postadress så blir du kontaktad när vi ser att det är
dags.

Trädgårdsbesök
Torsdagen den 22 maj besöker vi Ulf Svenssons trädgård
i Vårberg.
Vi har besökt Ulfs trädgård ett par gånger förut och det är
alltid lika spännande att se vad som hänt sedan sist.
Vi åker bil kl 18.00 från Mälarhöjden och Coops parkering,
den större parkeringen som ligger till höger om butiken om
du står vänd med ryggen mot t-banan.

Tips!
Söndagen den 6 april, kl 12 -16, står vi för Wåffelbruket
på Jakobsbergs gård. Kom gärna förbi!
Lördagen den 24 maj är det byfest i Mälarhöjden.
Nordiska Trädgårdar 20 - 23 mars, Älvsjö Mässan.
Rum & Trädgård 24 - 27 april, Kista Mässan.
Riksförbundet arrangerar för tredje gången Tusen trädgårdar, i år 29 juni. Under januari/februari registreras de
trädgårdsägare som vill vara med. Till våren kommer det
att annonseras på Internet vilka trädgårdar du kan besöka.

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
Siv Lindahl, 97 56 23
Föreningens hemsida:www.hstradgard.org
När anmälan krävs, ring till den i styrelsen som står som
ansvarig för evenemanget. Anmälan tas även emot på:

anmalan@hstradgard.org

