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2013
Augusti
Trädbeskärning (JAS) i teori och praktik, max 7 deltagare.
Lördagen och söndagen den 24-25 augusti tid 10.00 -13.00
Plats: Vid Djulö växthus
Alf Olofsson visar hur vi beskär träden under perioden juli/augusti/september. Medtag sekatör,
handsåg och kaffekorg om så önskas. Kostnad: 60:-, icke medl. 80:Anmälan senast tisdag den 20 augusti till Ragnhild 0150-66 01 06

September

Svampstudiecirkel med Bo Karlsson
Tisdagen den 3 september. Totalt tre träffar. Andra tiderna bestäms under första träffen.
Första tillfället blir det teori och sedan andra och tredje tillfällen tar ledaren er med till skogen och
plockar allehanda svamp som ni lär mer om. Alla svampintresserade hälsas välkomna.
Anmälan senast onsdagen den 2 september till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Kostnad 50:-, icke medl. 90:.

Studiebesök
Lördag 21 september kl. 13.00
Vi besöker Ändebols gård, Ändebols gård är ett litet lantbruk 2 mil utanför Katrineholm. Här finns en
besättning med gotlandsfår och en grupp nötdjur av rasen Hereford korsad med Aberdeen Angus.
Det finns också ett växthus där man odlar tomater och gurka. Växthuset värms med biobränsle
eftersom man vill värna om jordens resurser.
I gårdsbutiken kan du köpa de varor som finns för årstiden. Förutom gårdens produkter tar man in
andra varor från grannar och vänner som producerar på likadana villkor – lokalt och småskaligt. Även
caféet är öppet. www.andebolsgard.se
Kostnad, icke medlem. 50:Förfrågan och anmälan senast 16 september till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Samling för samåkning från Malmgatan kl. 12.15.
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Oktober
Passion för pioner, föreläsning med Herman och Björn Krupke från
Guldsmedsgården
Tisdagen den 8 oktober, kl. 18.30
Plats meddelas senare
”Det finns knappast någon annan perenn växt som kan visa upp en sådan bedårande, fantasieggande
blomsterprakt och variationsrikedom som pioner” Så skriver Herman Krupke i sin bok ”Min passion
för Pioner”. Han kommer att berätta om pioner i olika färger och former.
www.guldsmedsgarden.se/
Efter föreläsningen finns det möjlighet att köpa pionplantor.
Anmälan senast onsdagen den 2 oktober till Ragnhild 0150 – 66 01 06.
Kostnad 40:-, icke medl. 60:-

November
Vi gör kransar av olika material och mossbollar.
Lördag 23 november
Plats Studiefrämjandet
OBS! Om du är intresserad, ring Ragnhild 0150-66 01 06 senast 21 oktober för att få mer information
om material.
Kostnad 40:- exkl. material, icke medl. 60:-

2014
Januari
Medlemsträff
Tisdag den 14 jan. kl. 18.30
Plats Studiefrämjandet
Nya o gamla vänner träffas och delger varandra idéer, tips och erfarenheter om våra odlingar. Vi
fikar, pratar o spånar om kommande programpunkter. Ta gärna med Frökatalog.
Anmälan senast fredagen den 10 januari till Ragnhild 0150 – 66 01 06. Vi bjuder på fika.
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Temakväll Fröer
Onsdag den 29 jan. kl.18.30
Plats Studiefrämjandet
Inger Andersson berättar om kall och varm sådd och om sticklingar. Vi läser frökataloger för ev.
gemensamma beställning. Anmälan senast torsdagen den 23 januari till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Kostnad 40:-, icke medl. 60:-

Februari
Årsmöte
Onsdagen den 12 februari kl.18.30
Plats Studiefrämjandet
Alla medlemmar kallas till ordinarie årsmöte. Efter sedvanliga årsmöteshandlingar presenterar
Roland Wahlgren vinvärlden - geografi - produktion - konsumtion
Tillverkning av vin - vitt, rött och rosé. Vinets hälsobringande effekter
Föreningen Munskänkarna
Anmälan senast torsdagen den 6 februari till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Vi bjuder på fika. Kostnad icke medlem. 50:-

Vinprovning, Roland Wahlgren
Onsdagen den 26 februari kl. 19.00
Plats Studiefrämjandet
Provning av röda viner - repetition av tillverkningssättet - genomgång av
viktiga druvsorter - kvalitetsfaktorer - provningsteknik

och onsdagen den 12 mars kl.19.00
Motsvarande provning av vita viner - gröna druvsorter - kort genomgång av
mousserande viner – champagne
Anmälan senast måndagen den 17 februari till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Total kostnad för båda tillfällen 150:-, icke medl. 200:
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Mars
Miljön- praktik i trädgården, riksdagsman Gunvor G Ericson
Måndagen den 17 mars, kl. 18.30
Plats Studiefrämjandet
Gunvor är medlem i Katrineholms Trädgårdsförening. Med stort kunnande och intresse berättar hon
hur man praktiskt miljömässigt odlar och planterar i sin trädgård.
Anmälan senast onsdagen den 12 mars till Ragnhild 0150 – 66 01 06. Kostnad 40:-, icke medl. 60:-

April
Dina drömmars gröna trädgård
Tisdagen den 22 april kl. 18.30
Plats Studiefrämjandet
Carina Bergius arbetar som reporter i Katrineholms Kuriren. Nu är hon aktuell igen med en ny bok
”Dina drömmars gröna trädgård”. Trädgården är hennes stora intresse, hon ska berätta om sin bok
och efter föreläsningen har du möjlighet att köpa en signerad bok.
Anmälan senast onsdagen den16 april till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Kostnad 40:-, icke medl. 60:-

Maj
Studiebesök
Lördag i slutet av maj-början av juni
Datum meddelas på hemsidan och med annons i Katrineholms Kuriren.
Vi besöker Plantskolan Odlarglädjen som är ett familjeföretag med ett unikt brett och ovanligt
sortiment. Företaget bedriver även näthandel. www.odlargladjen.se
Kunnig och erfaren personal finns att tillgå. Eva Claesson kommer att berätta om företaget och sedan
bjuder hon på fika. Det finns möjlighet att handla om vi vill.
Frågor och anmälan till Ragnhild 0150 – 66 01 06
Samling för samåkning från Malmgatan kl.14.00
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För alla aktiviteter gäller (om inget annat anges)
Plats: Studiefrämjandet, Köpmangatan 19, Katrineholm
Anmälan och förfrågan till Ragnhild Bergström, 0150-66 01 06
Samåkning: Bilägaren står för fordonet och passagerarna delar kostnaden 20:-/mil.

Medlemskap
Ett medlemskap i Katrineholms Trädgårdsförening innebär att du får
träffa andra odlingsintresserade - delta i våra aktiviteter – tidningen Hemträdgården 6
nr/år -rådgivning av trädgårdskonsulenter (se Hemträdgården)
Medlemsavgiften från och med 2014 är 290:-/år och för familj 350:-/år Avgiften
betalas till Riksförbundets PG 1215-3 eller på BG 731-2499 Ange ”Medlemskap
Katrineholms Trädgårdsförening” på talongen/i meddelanderutan. Eller bli medlem
direkt på webben, www.tradgard.org/medlem/bli_medlem/bli_medlem.asp

Medlemsrabatt
Mot uppvisande av giltigt medlemskort får du 10% rabatt på ordinarie priser hos
Vårljungens Garden Center – Blomsterbutiken – Blomsterverkstan – Nya
Johanssons Blommor. Bellis Blommor rabatt på snittblommor o krukväxter, Annas
Gröna Rum rabatt på krukväxter. Fler rabatter hittar du i tidningen Hemträdgården.

Styrelsen
Ordf. Leif Wallin
V.Ordf. Marianne van Gennep
Sekr. Ann Nilsson
Kassör Inger Bergfjord
Ledamot Lotte Abrahamson
Ledamot Ragnhild Bergström
Ledamot Ingrid Svensson
Suppl.
Gunilla Ekelund
Suppl.
Hanne Karlsson

0733-70 16 75
070-517 53 45
0150- 151 15
0739-80 80 68
0150-66 01 06
0150-521 37
070-816 31 91
0150-320 38

lovbacksvagen@gmail.com
marianne.va@telia.com
ann.nilsson603@gmail.com
inger.bergfjord@hotmail.com
lotte@akleja.org

gunillaekelund@hotmail.com
k.hanne@spray.se

Svensk Trädgård är Sveriges största trädgårdsorganisation med över 32 000 medlemmar fördelat
på fler än 160 lokalföreningar runt hela landet.
Vi är en ideell organisation, religiöst och partipolitiskt obunden.
Vårt ändamål är att främja fritidsodlingen och att verka för förbättring av trädgårdskulturen och
boendemiljön.

Vi är en lokalföring till

och samarbetar med
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