PROGRAM
hösten 2016
Tjörns
Trädgårdsförening
Kära trädgårdsvänner!
Som ni vet händer det alltid något i Tjörns Trädgårdsförening. I höst
uppfyller vi våra medlemmars önskemål och som gammal äppelodlarförening
blir det en hel del äppelaktiviteter. Vi har aktiviteter som riktar sig
enbart till medlemmar, men även evenemang som är öppna för alla.
Du är välkommen till oss, oavsett om du odlar i stor eller i liten trädgård,
på balkongen, fönsterkarmen eller i fantasin.
Vi vill skapa en plats för trädgårdsintresserade genom olika aktiviteter,
föredrag om trädgård ur praktiskt eller historiskt perspektiv eller om
vissa växtslag, guidade besök i privata trädgårdar, parker eller
koloniområden, eller resor till intressanta platser.
Nedanstående gäller för NYA medlemmar, ni andra har redan betalat
för hela året.
Medlemsavgift 2016 – gäller helår januari-december
Enskild medlem 150 kr, familj 200 kr
Betala in medlemsavgiften till bankgironummer 5575-7512
Skriv avsändare!
Välkommen till våra aktiviteter
önskar styrelsen
TJÖRNS
TRÄDGÅRDSFÖRENING

Allmän information
Resor/aktiviteter: Anmälan till våra resor är bindande. Vid återbud av
dagsresor tar vi ut en avgift på 200 kronor.
Vill du veta om resan blir av gå in på vår hemsida eller
ring Christina 070 64 775 64 eller 0303 846 23.
Vi vet om endagarsresa blir av tidigast 2 veckor innan avresa och
för flerdagarsresa tidigast 5 veckor innan avresa.
Vi reserverar oss för smärre ändringar i resornas program.
Har du matallergi, tala om detta när du anmäler dig till resan.
Du måste vara medlem i Trädgårdsföreningen för att få åka med på våra
resor och delta i våra kurser.
Har du anmält dig till en aktivitet och får förhinder, ring och avanmäl dig,
vi har oftast kölista och det finns säkert någon som gärna tar din plats.
Även om anmälningsdatum passerat kan det finnas platser kvar på våra
resor/aktiviteter, är du intresserad, ring!
Tänk på dina medresenärer använd inte starka parfymer.
Inköpsrabatt: Visa upp ditt medlemskort så får du rabatt hos
Edwardssons Handelsträdgård, Henåns Blommor, Orust Blommor,
Tjörns trädgårdar samt mustningen på Billströmska
Hemliga resan 2016 vanns av Gun Johansson, grattis!
Hoppas att du tycker om vårt program och kan vara med på något eller
några evenemang. Kom gärna med förslag till nya aktiviteter.
Mailadress: tjornstradgardsforening@hotmail.se
Håll koll på vår hemsida www.tjornstradgardsforening.se
samt på facebook, de uppdateras kontinuerligt. Bidra gärna
med något inlägg.
Varmt välkomna till våra aktiviteter!
PS. Vårens program 2017 skickas ut i månadsskiftet januari/februari.

Höviks trädgårdar
Lördagen den 3 september klockan 11.00 – ca 13.00
Häggvallskolan
Mor och son Aafjee och Wilhelm van Riemsdijk
tar oss tillbaka till 1960-talet då fruktodlingen på Hövik ännu fanns.
Vi får höra om fruktodlingen, hur
det var och hur marken med tiden
gjordes om till bostadsområde.
Hur såg det ut före bebyggelsen
och finns det några spår kvar av
odlingen idag?
Ta gärna med dig fika.
Entré: 50 kronor (kontant
betalning), medlemmar gratis.
Välkomna!

Äppelbestämning på Bräcke
Lördagen den 10 september klockan 11.00 – ca 13.00
Bräcke hembygdsmuseum
Passa på och få reda på vad du har för äpplen i din trädgård.

Pomolog Rolf Eskilsson kommer till oss och sortbestämmer dina
äpplen. Ta med dig 3 frukter av samma sort. Vartefter äpplena strömmar
in och blir bestämda bygger vi upp en utställning av de olika sorterna.
Om vädret tillåter är vi utomhus om inte är vi givetvis inomhus på Bräcke.
Ta gärna med dig fika.
Pris: 50 kronor (kontant betalning), medlemmar gratis.
Välkomna!
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Götås arrangerar Geologins dag
Lördagen den 10 september klockan 14.00 – 18.00
Välkommen att se och känna historiens vingslag på Götås.
Stenåldersboplatsen som visar ca 100 kontrastrika stenskulpturer med
ovanligt många olika bergarter.
"Stenarna har sin förklaring genom en svaghetszon i Tjörns äldsta
berggrund – 1590 miljoner år bakåt i tiden ..." säger Berggrundsprofessor
Karl-Inge Åhäll som kommer att guida oss runt bland stenar, frilagda
berg och berghällar på den 7000 kvm stora parken.
Anpassa er klädsel efter vädret. Vi erbjuder kaffe/te+bulle för 50 kr.
Vi uppskattar om ni kan förboka besöket via vår mailadress:
tommy-ostman@tele2.se

Mat till våra vinterfåglar
Lördagen den 24 september klockan 11.00 – ca 13.00
Bräcke hembygdsmuseum
Våra fåglar är viktiga. Fåglarna håller trädgården ren från kryp och
skadeinsekter.
Vi tillverkar enkla frökottar som vi kan hänga ut
till småfåglarna när vintern kommer. Vi använder
cocosfett, frö och stora tallkottar. Har du en
liten kaffekopp (ca 1,5 dl) hemma i skåpet som
du inte använder, ta med den så fyller vi den
med fågelmat.
Ta med dig fika, och något att lägga ditt pyssel i
för hemtransporten.
Pris: 50 kronor/person, förskottsbetalning kontonumret fås vid anmälan.
Anmälan senast den 19 september till Gun 0304 66 36 14.
Först till kvarn gäller. Max 20 personer
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Bokashi
Lördagen den 8 oktober
klockan 11.00 - ca 14.00
Häggvallskolan
Kajsa Sjaunja från mikrojord.se
håller föredrag om
fermenteringsprocessen (nedbrytning)
med Bokashi.
Bokashifermenteringen är en jäsning,
som på några veckor förvandlar
köksavfall och växtrester till en näringsrik mylla, rik på enzymer,
vitaminer och antioxidanter. När kompostmyllan grävs ner i jorden, tillför
man bra mikroorganismer, vilket ökar bördigheten. Dessa mikroorganismer
dör i en traditionell kompost som alstrar värme.
För att lyckas med Bokashi behövs hink och bokashiströ, detta har Kajsa
med sig till försäljning. Gå gärna in på mikrojord.se för mer information
om produkterna.
Ta gärna med fika.
Entré: 50 kronor (kontant betalning), medlemmar gratis.
Varmt välkomna!

Det händer något hela tiden
titta på deras hemsida
www.gothenburggreenworld.com
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Lökar, lökar massor av lökar
Lördagen den 15 oktober klockan 11.00 – ca 13.30
Häggvallskolan (endast för medlemmar)

Elise van der Veer från Elises Blomsterlökar, Årjäng håller
föredrag om vårlökar. Hon berättar om och visar bilder på blomsterlökar
och talar om hur vi på bästa sätt planterar och tar hand om vårlökarna i
trädgården.
Vi får även veta mer om botaniska tulpaner, narcisser, snödroppar, tidlösa
och mycket, mycket mer.
Efter föredraget har vi möjlighet att köpa lökar till 50% rabatt.
Elise dukar upp massor av löklådor med vårens skönheter.
Vi serverar kaffe/te med dopp till självkostnadspris. (kontant
betalning)
Lotteri.
Varmt välkomna!
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Beskärningskurs
Söndagen den 16 oktober
klockan 10.00 – ca 2-3 timmar
Hemma hos Wille på
Sörbyvägen 51
Vägbeskrivning: Från Häggvallsrondellen ta av till Hjältebyvägen kör 2 km,
vitt hus på höger sida vid fyrvägskryss.

Wilhelm van Riemsdijk visar oss hur vi skall beskära våra fruktträd.
Fruktträd mår bättre av en lätt beskärning varje år än en riktig
genomkörare vart fjärde, femte år. Ett proffs på trädbeskärning har en
kunskap och en känsla för fruktträden som vi vanliga hederliga
trädgårdsägare inte kan leva upp till.
Ta med dig en sekatör om du har.
Kläder efter väder, vi ska vara utomhus. Ta gärna med dig fika.
Max 10 pers.... först till kvarn.
Pris 100 kr/person. Förskottsbetalning kontonumret fås vid anmälan.
Bindande anmälan senast den 1 oktober till Gun 0304 66 36 14
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En värld med rosor och klematis
Lördagen den 12 november klockan 11.00 – ca 14.00
Häggvallskolan

Krister Cedergren från Cedergrens plantskola, Råå i
Helsingborg, visar bilder och berättar om rosor och klematis.
Cedergrens plantskola har haft en stor betydelse för de gammaldags
rosorna i Sverige.
I början av 1980-talet blev Cedergrens plantskola en mötesplats, där
Lasse Cedergren samlade dåtidens rosenentusiaster.
Här återskapades intresset och populariteten för gammaldags rosor i en
tid, när dessa nästan helt försvunnit ur plantskolornas sortiment och ur
folks medvetande.
Cedergren & Co tilldelades priset Rosenkransen 2012 en utmärkelse som
Fredriksdals museer och trädgårdar delar ut till rosens ära.
Vi serverar kaffe/te med hembakat till självkostnadspris.
Entré: 50 kronor (kontant betalning), medlemmar gratis.

Varmt välkomna!
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Resa till
Wapnö Julmarknad
Torsdagen den 17 november
Avresa från Bäckevik 08.30, upphämtning genom Skärhamn 09.00,
Häggvalle damm 09.05, St1 tappen Myggenäs 09.15, Nösnäs Gymnasium
09.25.
Vi besöker Wapnö julmarknad, dess fantastiska miljö och de ca 150
utställarna ger en försmak av julen. Här finns hantverkare av alla de slag
och matboden är fylld med julens delikatesser (3 tim).

Kvibille Gästgifvaregård, där väntar
julbord, glögg, julmust och kaffe.
Sedan åker vi vidare till

Åter Tjörn ca klockan 19.00.
Pris: 675 kronor per person. Förskottsbetalning kontonumret fås vid
anmälan.
Anmälan senast den 4 november till Christina 070 64 775 64 eller
0303 846 23
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Adventsmötet

(endast för medlemmar)

Torsdagen den 8 december klockan 17.00 – 21.00
Häggvallskolan
Nu har vi kommit fram till den sista punkten på årets program.
En spännande reseskildring från Burma
Birgith Åhs åker
nästan varje år på lite
udda resor med Rosa
Bussarna.
I början på året var
hon på en vandringsoch cykelresa i Burma.

Man vistades till stor del ute på landsbygden och fick bland annat se och
uppleva livet kring Inlesjön. Sjön ligger inramad av de vackra Shanbergen
och runt sjön ligger ett antal byar som till stor del är byggda på pålar.
Ithafolket, som bor och lever på och kring sjön, är anpassade till
vattenlandskapet och odlar grönsaker på flytande öar. Birgith berättar om
Burma och visar bilder från exempelvis ett kloster och även från landets
fantastiska pagoder.
Välkomna att se Birgiths bilder och höra henne berätta om sina
upplevelser från Burma.
Vi bjuder på glögg, kaffe med dopp och trevligt umgänge med
trädgårdsvänner.
Lotteri med fina vinster.
Varmt välkomna!
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Styrelsen
Berit Johansson, ordförande
0303 804 73, 073 804 73 17, beritjohansson450@hotmail.com
Anna-Lena Gustavsson, kassör
0304 66 73 84, 0703 069 972, annalena.gustavsson49@gmail.com
Britt-Marie Pettersson, sekreterare
0304 66 19 04, 0704 79 83 80, britt-marie.p@spray.se
Christina Ossiansson, ledamot, reseansvarig
0303 846 23, 0706 47 75 64, christina.ossiansson@gmail.com
Gun Johansson, ledamot, vice ordförande
0304 66 36 14, 0739 94 20 00
Inga-Lena Håkansson, ledamot
0304 66 16 41, 0707 13 18 90, ingalena.tjorn@hotmail.com
Karin Kristensson, ledamot
karinkristensson52@gmail.com, 0304 66 73 28, 0722 27 73 28
Ullamaj Abrahamsson, ledamot
0303 839 66, 0704 60 94 09, ullamajsan@hotmail.com

God Jul och Gott Nytt År!
Har du problem att hitta bra julklappar?
Ge bort ett medlemskort i Tjörns Trädgårdsförening.
Kontakta annalena.gustavsson49@gmail.com
eller 0304 66 73 84, 0703 069 972 så fixar hon ett
presentkort på medlemskap för 1 år.
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Tjörns Trädgårdsförening
Anna-Lena Gustavsson
Skonertgränd 12
471 61 MYGGENÄS

Föreningspost
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