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www.katrineholms-tradgard.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 lokalförening till

och samarbetar med

Fler programpunkter kan tillkomma, se vår hemsida och Katrineholms-Kurirens ”På Gång”

Augusti

Beskärning av fruktträd. Varför, hur och när?
Under två dagar vid Djulö växthus kommer Alf Olofsson, med mångårig erfarenhet av
beskärning, med teori och praktik visa hur man på bästa sätt tar hand om sina fruktträd.
Han kommer även visa oss principen för klippning av buskar.
lördag och söndag 25-26 augusti
Förfrågan och anmälan senast 18 augusti till Anita, 070-564 97 88

September

Anlägga en kompost
Återvinning är nödvändigt, något vi alla blivit varse. När vi håller rent och tar vara på vårt
trädgårdsavfall förvandlas det till värdefull jord som vi kan återanvända i krukor och i vår
trädgård. Britt-Marie och Ove Carlsson på Viala Sommarfagra, visar och berättar om olika
typer av kompostering. Vi har även möjlighet att köpa plantor som de har till försäljning.
lördag 15 september kl.13.00.
Förfrågan och anmälan senast 8 september till Anita, 070-564 97 88

Oktober

Lättare vinkunskap, med vinprovning
Åke Tholin från Systembolaget berättar om vin från Italien.
Denna vinprovning låter smakrika druvor ta dig med på en resa bland kryddiga dofter och
blommiga toner. Upptäck en helt ny värld och förvärva kunskap som du kommer att ha
glädje av.
Datum meddelas senare på hemsidan och i vårt Nyhetsbrev.
Max 20 personer, medlemmar har förtur. Kostnad ca 100:-/delt.
Förfrågan och anmälan till Maud, 0150-230 81

November

Vinterfåglar i vår trädgård.
Ornitolog Pelle Moqvist berättar hur vi under vinterhalvåret tar hand om våra
trädgårdsfåglar på bästa sätt med bostäder och mat. Under några kvällar därefter bygger vi
sedan gemensamt holkar och fågelbord.
torsdag den 15 nov. kl 18,30
Förfrågan och anmälan senast 8 november till Hans, 070-583 07 56

Fler programpunkter kan tillkomma, se vår hemsida och Katrineholms-Kurirens ”På Gång”

Juldekorationer
Vi gör dörr och bordskransar eller julbockar. Material finns att köpa.
lördag 24 november kl.13.00
Förfrågan och anmälan senast 17 november till Ragnhild, 0150-66 01 06

Januari

Nyfiken på bin.
Göran Dahlgren från Katrineholms Biodlare ger oss en inblick i biodling. Vi besöker senare en
biodling och får på plats se det praktiska arbetet med biodling.
torsdag den 17 jan.-13 kl. 18,30
Förfrågan och anmälan senast 10 januari till Hans, 070-583 07 56

Medlemsträff
Vi träffas och ger varandra tips och erfarenheter om våra odlingar och planteringar.
Vi pratar och spånar om kommande programpunkter fikar och har en trevlig kväll.
tisdag 29 januari kl.18.30
Förfrågan och anmälan senast 22 januari till Ingrid, 0150-521 37

Februari

Årsmöte
Alla medlemmar kallas till ordinarie årsmöte.
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, bjuder vi på bildvisning och förtäring.
tisdag 12 februari kl. 18.30.
Förfrågan och anmälan senast 29 januari till Hans, 070-583 07 56.
Mars

Olivoljans intressanta historia
Nikos Doschoris från Grekland visar bilder och berättar från säsongens skörd av oliver, hur
man producerar olivolja, vilka sorter som finns, om olivoljepressen samt olivträdets och
oljans historia.
Nikos talar även om olivoljemat-kulturen och varför den är en hälsoprodukt. Vi får smaka på
och ges möjlighet att köpa av de olika produkter som Nikos har med sig.
måndag 25 mars kl. 18.30.
Förfrågan och anmälan senast 18 mars till Maud, 0150-230 81
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Maj

Sommarfåglar i vår trädgård.
Ornitolog Pelle Moqvist hjälper oss att känna igen våra sommarfåglar och lär oss deras
sångröster. Vi träffas utomhus där vi ser fåglarna på plats och deras boplatser.
torsdag den 16 maj. Kl 18,30
Förfrågan och anmälan senast 9 maj till Hans, 070-583 07 56

För alla aktiviteter gäller (om inget annat anges)
Plats:
Anmälan:
Kostnad:
Samåkning:

Studiefrämjandet, Köpmangatan 19, Katrineholm
till aktiviteter kan också göras till annan i styrelsen, se nedan
Medlemmar 40:-, övriga 60:Bilägaren står för fordonet och passagerarna delar kostnaden 20:-/mil.

Nyhetsbrev
Vill du få Trädgårdsföreningens Nyhetsbrev direkt i din maillåda?
Skriv ”Nyhetsbrev” och ditt namn och maila till hans.lejdegard@bredband.net så kommer
det automatiskt.

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 275:-/år och för familj 330:-/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 – Strandviks Blommor (Fredsgatan) –
Nya Johanssons Blommor. Bellis Blommor rabatt på snittblommor o krukväxter, Annas Gröna
Rum rabatt på krukväxter. Fler rabatter hittar du i tidningen Hemträdgården.

Styrelsen
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot

Suppleant
Adjungerad

Hans Lejdegård, 070-583 07 56
Gunilla Ekelund, 070-816 31 91
Inger Bergfjord, 0150-180 68
Lotte Abrahamsson
Ragnhild Bergström, 0150-66 01 06
Ingrid Svensson, 0150-521 37
Anita Ekesund, 070-564 97 88
Hanne Karlsson, 0150-320 88
Inga-Lill Alm, 0150-194 06

hans.lejdegard@bredband.net
gunillaekelund@hotmail.com
inger.bergfjord@hotmail.com
lotte@akleja.org

anita@ekesund.se
k.hanne@spray.se
laggarhultan@hotmail.com
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