
Aktiviteter höst/vinter 2019-20 

 

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. 
 

 

Lördag 21 september 
kl 11 – 15 

Höstmarknad i parken 
20-årsjubileum! 
Museet är öppet 

HÖSTMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark! * 
Vår förening firar 20-årsjubileum med lite överraskningar för barn och medlemmar! 
Kaffestuga och museum är öppet.  
Om du vill hyra bord för att sälja dina trädgårdsprodukter eller ditt hantverk så ring 
Bittan 0708-137 281.  

Söndag 22 september 
kl 11.30 – 16.00 
Hantverksträff 

i Torkladan 
 

även 20/10, 17/11, 8/12 

HANTVERKSTRÄFF 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. 
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.  
Kostnad: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Torsdag 10 oktober 
kl 18.30 

 
Föredrag om grönt apotek 
med Marie-Louise Eklöf 

i Torkladan. 

FÖREDRAG: ATT LÄGGA UPP ETT GRÖNT APOTEK, med Marie-Louise * 
Eklöf i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark. 
Under denna kväll kommer Marie-Louise Eklöf, som i dag räknas till en av de 
främsta specialisterna på terapeutisk användning av vilda örter, att guida oss in i 
det gröna Apotekets värld och möjligheter. Marie-Louise sveper med penseln över 
historiens vingslag fram till den moderna medicinens födelse. Hon förmedlar också 
tankar på hur man bäst kan lägga upp ett grönt Apotek och vilka de viktigaste 
redskapen då är för att göra det på bästa sätt. 
Ta gärna med block och penna. Under kvällen finns möjlighet att köpa någon av 
Marie-Louises böcker: Gröna Apoteket, Vilda växter och Svenska Träd. 
Kostnad för medlemmar 50 kr och för övriga 80 kr. 
Kolla gärna in inspira.cc eller Marie-Louise på YouTube. 
Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. 

Söndag 13 oktober 
kl 14 

Kurs i makramé 

LÄR DIG KNYTA MAKRAMÉ, kurs i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark * 
Sonja kommer till torkladan och lär ut tekniken att knyta makramé och göra en 
ampel. Ta med snören som du vill använda eller köp av Sonja. Det är begränsat 
antal platser. Kostnad 50 kr plus ev materialkostnad och fikapeng. 
Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. 

Söndag 20 oktober HANTVERKSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Lördag 16 november 
kl 14 

Bildvisning om trädgård 
i Torkladan 

ÅRET I TRÄDGÅRDEN, bildvisning med Anita Österlund i Torkladan * 
Anita, som har en fantastisk trädgård i Nacka, visar bilder och berättar om året i 
sin trädgård. Föredrag och fika kostar 50 kr för medlemmar och 80 kr om du inte är 
medlem. Föranmälan till Bittan med sms 0708-137 281. 

Söndag 17 november HANTVERKSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Senast sista november 
Anmälan till grönsakskurs! 

GRÖNSAKSSTUDIECIRKEL med Bittan Sergler startar i januari 2020. * 
Bittan vill ha intresseanmälningar senast 30 november för att bestämma upplägget 
om det blir en eller två grupper. Anmälan till Bittan med sms 0708-137 281. 

Lördag 30 november 
kl 10 - 12  

Försäljning av julblommor 
hos Tiits htrg i Stav. 

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. 

Lördag 7 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 Bittan 0708-137 281. Vill du baka och/eller hjälpa till i serveringen maila 
Bittan: birgitta.sergler@telia.com.  

Söndag 8 december HANTVERKSTRÄFF i torkladan, se ovan. * 

Var god vänd! 
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Tisdag 14 januari 
kl 18.30 

Föredrag i Torkladan 
om tomater och chili 

TOMATER OCH CHILI – FÖREDRAG med Kenneth Nilsson i Torkladan * 
Kenneth kickar igång odlingssäsongen med föredrag om tomater och chili.  
Fördrag och fika kostar 50 kr för medlemmar och 80 kr för övriga.  
Föranmälan till Bittan 0708-137 281. 

Söndag 26 januari 
kl 11.30 – 16.00 
 Hantverksträff 

i Torkladan 
 

även 23/2, 22/3, 26/4 

HANTVERKSTRÄFF 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. 
Ta med lunch om du vill, det finns mikrougn och kylskåp.  
Kostnad: 30 kr för medlemmar och 50 kr för övriga. 
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com 

Lördag 1 februari 
kl 11 

Föredrag i Torkladan 
 om pelargonskötsel 

PELARGONSKÖTSEL – FÖREDRAG med Morgan och Lena. * 
Så är det dags att få fart på pelargonerna. Lena och Morgan är tillbaka och 
berättar hur de odlar och förökar sina pelargoner.  
Inträde 50 kr för medlemmar och 80 kr för övriga.  
OBS! Endast föranmälningar till Bittan med sms 0708-137 281 godkänns.  
Alltså räknas det inte om du klickar i på Facebook. 

Lördag 22 februari 
kl 10 

SUNE TRYGGS HANDELSTRÄDGÅRD Tornbergav. 1 i Tungelsta, har öppet 
för oss. Starta vårsäsongen med fina pelargonsticklingar. Ingen föranmälan. 

Söndag 23 februari HANTVERKSTRÄFF i Torkladan, info se ovan. * 

Söndag 8 mars ÅRSMÖTE i TORKLADAN. Mer info senare 
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