Aktiviteter vår/sommar 2017
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 27 maj
kl 11 – 15
Vårmarknad i parken
Museet är öppet

VÅRMARKNAD – Välkommen till Tungelsta Trädgårdspark!
*
Kaffestuga och museum är öppet.
Vi önskar hjälp i serveringen under dagen, hör gärna av dig till Bittan 0708-137 281.
Vill du baka något till kaféet är du också välkommen med det.
De medlemmar som vill kan sälja sticklingar och plantor från sitt överskott.
Hör av dig till Liza 500 372 83.

Under maj månad
Kurs i beskärning
av vinrankan

BESKÄRNING AV VINRANKAN I VÄXTHUSET, Trädgårdsparken
*
Under maj månad är det troligtvis dags att beskära vinrankan i växthuset i parken.
Är du intresserad av att komma på kurs håll utkik på vår hemsida och Facebook.

Söndag 4 juni
kl 13 - 16
Medlemsmingel hos Bittan,
även för nyfikna!

MEDLEMSMINGEL med trädgårdsprat och växtloppis hos Bittan, Kvarnv 29.
Välkommen och träffa andra medlemmar och prata om vad du har på gång i din
trädgård högt som lågt. Är du inte medlem än men nyfiken på vad vår förening
pysslar med så är du också välkommen att mingla. Har du ett överskott av plantor
så passa på att ta med dessa så köper, säljer och byter vi med varandra.
Det serveras kaffe, hembakat och förhoppningsvis fint väder!
Föranmälan till Bittan, ring eller sms:a 0708-137 281, mail birgitta.sergler@telia.com

Onsdag 21 juni
kl 18.30
Piontitt hos Liane

PIONVISNING hos LIANE GUSTAFSSON, Trestegsvägen 1, Tungelsta
Nu har du chansen att se pionblomningen hos Liane. Kaffe med dopp till
självkostnadspris bland blommor och blad.

*

Tisdag 18 juli
kl 18.30
Kolonipromenad i
södra Stockholm

KOLONIPROMENAD GENOM SÖDRA ÅRSTALUNDENS KOLONIOMRÅDE
med Kenneth Nilsson. (Samlingsplats beskrivs vid anmälan.)
Kenneth guidar oss på promenaden. De har betydligt bättre odlingsklimat än
Tungelsta. Kenneth är känd för sina fuchsior men odlar och har kunskap om så
mycket mer. Ta med en fikakorg om du vill.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com

*

Lördag 12 augusti
Trädgårdsrock i parken
Fika i torkladan

TRÄDGÅRDSROCK i Tungelsta trädgårdspark.
Från kl 14 har du möjlighet att fika i torkladan. Vill du servera kaffe, eller baka, hör
av dig till Bittan.

Söndag 13 augusti
kl 11-15
Pelargonutställning i
växthuset

PELARGONUTSTÄLLNING i växthuset i Tungelsta Trädgårdspark
*
Välkommen till torklada och växthus för att se på pelargoner, köpa sticklingar, lära
dig om pelargoner och fika.
Vill du vara med och ställa ut dina pelargoner, baka eller jobba i fiket eller hjälpa till
med annat så säg till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com

Söndag 20 augusti
kl 10 – 14

KURS I FOTOGRAFERING I TRÄDGÅRDSMILJÖER med Brigitte Grenfeldt
*
Vi träffas och fotograferar tillsammans i Trädgårdsparken.
Brigitte Grenfeldt som har lång erfarenhet som professionell fotograf kommer att
hålla i kursen. Hon kommer att ge oss handfasta tips hur man blir en bättre fotograf i
trädgårdsmiljöer. För att delta i kursen är det bra om du har en systemkamera.
Om det finns intresse kan dessa bilder leda till en utställning. Kurskostnad 100kr.
Föranmälan till Jenny Johansson 0709-515 065.

Fotograferingskurs i
trädgårdsparken

Söndag 3 september
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i torkladan
även 8/10, 5/11 och 3/12

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

Söndag 10 september
kl 10

PERMAKULTURDESIGN & ANLÄGGNING mitt i Tungelstas fina lera
*
med Christian Odberger, plats: Kvarnvägen 29
En liten del av Bittans gräsmatta kommer denna dag formges och planteras till en
liten fruktlund, s.k skogsträdgård. Vi visar hur man enbart med lokala resurser och
klok design kan omvandla det svårodlade till det självskötande. Christian Odberger
håller i arrangemanget. Kaffe med tilltugg finns.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

Trädgårdsdesign
hos Bittan

Lördag 30 september
kl 11-15
Marknad i växthuset.
Museet är öppet.

HÖSTMARKNAD I VÄXTHUSET i Tungelsta trädgårdspark.
*
Kaffestuga i torkladan och möjlighet att ta en titt i Folk & Trädgårdsmuseet.
Om du vill hyra bord för att sälja dina trädgårdsprodukter eller ditt hantverk så ring
Liza 08-500 372 83. Vill du hjälpa till med bakning eller kaffeservering så hör av dig
till Bittan, helst mail: birgitta.sergler@telia.com eller ring 0708-137 281.

