Program
2017

www.katrineholms-tradgard.se
Fler programpunkter kan tillkomma, se vår hemsida,

Facebooksida och Katrineholms-Kuriren ”På Gång”
FEBRUARI

Olivolja – föreläsning och försäljning
Tisdagen den 14 februari kl. 18.30
Nikos Doschoris, en olivoljeproducent från
Grekland visar bilder och berättar om olivoljans
framställning, historia och varför den är en
hälsoprodukt.
Smakprov och försäljning av olivolja,
balsamvinäger, olivtvål m.m.
Anmälan och info Maud 070-2485732

MARS

Årsmöte och föreläsning med Inger Ekrem
Tisdagen den 7 mars kl.18.00
Inger Ekrem från Riksförbundet visar bilder och
berättar om sina besök på den världsberömda
trädgårdsön ”Flor og Fjaere” som fungerar trots
sitt utsatta läge. Ön ligger utanför Stavanger.
Förening bjuder på kaffe/te och smörgås.
Kostnad: gratis medl., icke medl. 50 kr
Anmälan senast 28 februari
Ragnhild 0150-660106 eller
iskasvensson@gmail.com

APRIL

Gjuta i betong (tre gånger)
Start tisdagen den 18 april kl. 18.00 teori
Studiefrämjandet
Söndagen den 23 april kl 10.00 Gjutning Djulö
växthus
Tisdag den 25 april kl 18.00 Efterarbete Djulö
växthus
Min 5 – max 10 deltagare
Söndagen den 23 april ingår fika.
Kostnad medl. 150kr. Icke medl. 200kr inkl
material.

Anmälan senast den 11 april
Ragnhild 0150-660106
MAJ
Växtförsäljning Ängeln
Lördagen den 20 maj kl. 11.00-13.30
Medlemmar som har växter och
trädgårdsprodukter att sälja,
Anmäl er senast den 15 maj
Ragnhild 0150-660106 eller
iskasvensson@gmai.com

Trädgårdsresa till Sköllersta och Örebro
Lördagen den 27 maj
Resan går först till Sköllersta och till Kjell och
Birgitta Hjärpes vackra och välskötta trädgård.
Kjell odlar i upphöjda växtbäddar och har en
stor artrikedom, bl a många vårblommare,
rhododendron, azaleor och barrväxter.
Vi fortsätter till Ulf Hallberg och Pia Åkerberg i
Örebro. Fuktparti med japanska vivor i olika
färgformer. Kobrakallor, hostor och många
vårblommande växter. Intressanta buskar och
träd bildar tak som ger ett mjukt silande ljus.
Sedan är det inte långt till den vackra
Stadsparken i Örebro. Där äter vi en sen lunch,
egen matsäck eller på Restaurang
Stadsträdgården, och tittar på den vackra
stadsträdgården.
Avresa från Katrineholm kl 9:00 och från
Vingåker kl 9:30. Beräknad hemkomst kl 16:00
Samarrangemang med Vingåkers
Trädgårdsvänner

JUNI
Trädgårdsresa till Klockrike och
Söderköping
Lördagen den 17 juni
Resan går första till Agneta Lundqvist och Ulf
Johansson och deras trädgård i Fridhem,
Klockrike . En inspirations- och samlarträdgård
med mycket magnolia, rhododendron och
ovanliga träd. Barrväxter, kobrakallor, högvuxna
gräs och bambu lockar också. Här serveras
förmiddagskaffe.
Vi fortsätter till Söderköping och Ingegerd och
Hans Edman i Villa Stenhägne. Har vi tur så
blommar pioner, murklockan, irisar, en del
lundväxter och den nyanlagda sommarängen. Vi
stannar för lunch på lämpligt ställe på vägen till
resans sista stopp, Billbäcks plantskola utanför
Norrköping med en av landets mest välsorterade
trädgårdsbutiker.
Avresa från Katrineholm kl 8:30 och från
Vingåker kl 9:00. Beräknad hemkomst ca 16.30.
Samarrangemang med Vingåkers
Trädgårdsvänner
Anmälan till Monica Carlsson, tel 0727444954, e-post mc44@telia.com, senast
torsdagen den 8 juni

Anmälan till Monica Carlsson, tel 0727444954, e-post mc44@telia.com, senast
torsdagen den 18 maj.

Privata trädgårdar att besöka i Sörmland
www.besokstradgardar.se

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 är 295:-/år och för familj 350:-/år Avgiften betalas till Riksförbundet
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.asp

Medlemsrabatt
Mot uppvisande av giltigt medlemskort får du 10% rabatt på ordinarie priser hos Vårljungens
Garden Center – Valla Handelsträdgård – Blomsterbutiken – Strandviks blommor och
Handelsträdgård – Annas Gröna Rum(Drottninggatan och Storgatan). Fler rabatter hittar du i
tidningen Hemträdgården.

För alla aktiviteter gäller (om inget annat anges)
Plats: Studiefrämjandet, Köpmangatan 3, Katrineholm
Anmälan och förfrågan till Ragnhild Bergström, 0150-66 01 06 eller iskasvensson@gmail.com
Respektera anmälningstiden.
Samåkning från Malmgatan: Bilägaren står för fordonet och passagerarna delar kostnaden 20:-/mil.
Kontakter:
Inger Bergfjord

0739-80 80 68

inger.bergfjord@hotmail.com

Ragnhild Bergström

0150-66 01 06

bergström.ragnhild@gmail.com

Ingrid Svensson

0150-521 37

iskasvensson@gmail.com

Roger Axén

076-797 48 58

rax@brevet.nu

Maud Larsson

070-248 57 32

maudlar@hotmail.com

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

Vi samarbetar med

