Aktiviteter höst/vinter 2016
Anmälan till samtliga aktiviteter, om inget annat anges, sker till Bittan Sergler,
mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com
För uppdaterad info gå in på hemsidan: www.folkochtradgard.se
* Samarbetspartner till aktiviteter märkta med * är Studieförbundet Vuxenskolan.

Tisdag 4 oktober
kl 18.30
Boktips i torkladan
Söndag 9 oktober
kl 14
Pelargonprat i torkladan

BOKTIPS Vi träffas i torkladan och tipsar varandra om böcker som är läsvärda. *
Gärna trädgårdsböcker eller liknande. Välkommen med eller utan bok.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com
PELARGONPRAT Vi träffas och tar upp frågor som ev utställning 2017,
vinterförvaring, frösådd m m. Välkommen med eller utan sticklingar/frön. Både
nybörjare och rutinerade är lika välkomna. Kaffe och kaka serveras.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com.

*

Söndag 16 oktober
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i torkladan
även 13/11, 11/12

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark
*
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till.
Fika finns för 25 kr. Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Torsdag 20 oktober
kl 18.30
Föredrag i torkladan

GENVÄGAR TILL VACKER TRÄDGÅRD med Linda Schilén
Ett föredrag vi alla kan behöva. Linda kommer och lär ut smarta tips och trix.
Inträde 50 kr för medlemmar och 70 kr övriga.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Lördag 22 oktober
kl 10
Kransbindarkurs hos
Kirsten Rasmussen
i Tungelsta

KRANSBINDARKURS Du har möjlighet att lära dig basen i att binda kransar. *
Vi träffas i Kirstens växthus på Kvarnvägen 41. Det finns grundmaterial på plats
och lite pynt, men du får gärna ta med dig dekorationer till den krans du vill göra,
t ex höst, halloween, jul. Klä dig varmt om det är en kylig dag. Gruppstorlek 5-6 st.
Kursavgift 100 kr, materialkostnad tillkommer. Anmälan till Kirsten 073-444 30 89.

Söndag 6 november
kl 16
Medlemsknytis i torkladan

MEDLEMSKNYTIS Du bidrar med något hemlagat eller köpt. Vi äter tillsammans
och har trevligt. Meddela gärna att du kommer och vad du tar med dig. Ev blivande
medlemmar är välkomna. Föranmälan till Bittan senast 3 nov.

Söndag 13 november
Lördag 26 november
kl 10 - 12
Försäljning av julblommor
hos Tiits htrg i Stav.

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark, se ovan.

*

*

JULBLOMMESHOPPING hos TIITS HANDELSTRÄDGÅRD
OBS! Endast för medlemmar!
Adress: Ilmarsvägen 9, första avtagsvägen till vänster på Stavsvägen, om man
kommer från motorvägen vid Berga. OBS! Kortbetalning går också bra.
Ej föranmälan, men Bittan svarar på frågor, 0708-137 281.

Söndag 27 november
kl 14
Föredrag om täckodling

TÄCKODLING, Börje Remstam kommer till torkladan och lär oss täckodla. *
Han har 30 års erfarenhet och har skrivit en bok i ämnet.
Inträde för medlemmar är 50 kr och övriga 70 kr. Anmälan till Bittan 0708-137 281.

Lördag 10 december
kl 11 - 15
Traditionell julmarknad

JULMARKNAD I VÄXTHUS OCH TORKLADA I TRÄDGÅRDSPARKEN
*
Folk och Trädgårdmuseet är öppet och kaffestuga i torkladan. Vill du hyra bord
kontakta Liza 08-500 372 83, vill du baka och/eller hjälpa till i serveringen maila
Bittan: birgitta.sergler@telia.com.

Söndag 11 december

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark, se ovan.

Söndag 11 december
kl 16
Glöggmingel i torkladan

GLÖGGMINGEL Kom och ha en trevlig stund med andra medlemmar till årets
första glögg. Vi minglar och om du önskar så finns ett litet julpyssel att knåpa med.
Det är direkt efter handarbetsträffen så du kan vara i torkladan större delen av
dagen om du vill. Föranmälan till Bittan senast 7 december, 0708-137 281.

Fortsättning på baksidan för 2017

*

2017
Söndag 8 januari
kl 11
Chilisöndag i torkladan
Söndag 15 januari
kl 14
Pelargonberättelse

CHILIODLING Vi träffas i torkladan och pratar chiliodling. De flesta har väl kanske
både dåliga och bra erfarenheter att dela med sig av. Om du vill tar du med frön till
byte eller försäljning. De som träffas bestämmer tillsammans om vi vill fortsätta i
en studiecirkel om chiliodling. Kaffe med kaka 25 kr. Föranmälan till Bittan.
PELARGONÄVENTYR I ENGLAND, Maria Engblom från Rosebud’s tour
kommer till torkladan och berättar.
Inträde 50 kr för medlemmar och 70 kr för övriga. Föranmälan till Bittan.

*

Söndag 22 januari
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i torkladan
även 26/2, 26/3, 23/4

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark
*
Vi tar med oss våra handarbeten och jobbar tillsammans. Vill du lära dig något om
t ex tenntrådsflätning eller smyckestillverkning så kan vi visa hur det går till.
Fika finns för 25 kr. Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Söndag 29 januari
kl 10
Studiecirkel i grönsaksodling
hos Bittan Sergler

GRÖNSAKSODLING, STUDIECIRKEL hos Bittan, Kvarnvägen 29
*
Vi startar upp vårens grönsaksstudiecirkel och planerar tillsammans. Gruppen blir
mellan 5-10 personer.
Föranmälan till Bittan0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Söndag 19 februari
kl 10
Studiecirkel i odling av
sommarblommor

ODLA SOMMARBLOMMOR, STUDIECIRKEL hos Bittan, Kvarnvägen 29
*
Studiecirkelstart där vi planerar tillsammans hur vi lägger upp vår odling. Gruppen
blir mellan 5-10 personer.
Föranmälan till Bittan0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Söndag 26 februari
Söndag 5 mars

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark, se ovan.
ÅRSMÖTE i TORKLADAN. Mer info senare

*

