Aktiviteter vår/sommar 2019
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 18 maj
kl 11 – 15
Vårmarknad i parken
Museet är öppet
Måndag 10 juni
kl 19
Trädgårdstitt hos
Petra o Sven i Tungelsta
Piontitt hos Liane när
pionerna vill!

VÅRMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark!
Det blir utomhuskafé och korvgrillning! Museet är öppet.
De medlemmar som vill kan sälja sticklingar och plantor från sitt överskott.

*

TRÄDGÅRDSTITT hos PETRA o SVEN LINDVALL, Skogs Ekebyvägen 41, *
Tungelsta.
Trädgården ger dig inspiration och njutning. Vackert planerad och mycket att titta
på. Allt i fin harmoni med deras 1700-talstorp. Ingen föranmälan.
PIONVISNING hos LIANE GUSTAFSSON, Trestegsvägen 1, Tungelsta
Håll utkik här och på Facebook för datum och tid.

*

Tisdag 2 juli
kl 18
Trädgårdsvisning hos Iréne
på Särlavägen i Tungelsta

TRÄDGÅRDSVISNING hos IRÉNE på Särlavägen 24 i Tungelsta.
*
Vi börjar med en promenad i trädgården, därefter gemensam fika (kostnad 30 kr)
för de som vill. Om någon åker bil, parkera vid de obebyggda tomterna nära
lekparken, för att inte blockera vägen för grannarna.
Föranmälan senast 30 juni till Iréne på mail-adress: kindahl@irene.pm

Söndag 28 juli
kl 14
Trädgårdsvisning hos Linda
på Vretalundsvägen

TRÄDGÅRDSVISNING hos LINDA på Vretalundsvägen 42 i Tungelsta.
*
Vi får se en intressant trädgård med lite mysiga projekt. Förhoppningsvis finns det
perenner att köpa för den som vill. Kaffe till självkostnadspris serveras.
Föranmälan senast 25 juli till Bittan med sms 0708-137 281.

Söndag 1 september
kl 13
Växtloppis och mingel hos
Bittan på Kvarnvägen

MEDLEMSMINGEL med VÄXTLOPPIS hos BITTAN, Kvarnvägen 29,
*
Tungelsta.
Ta med dig plantor eller något av din skörd om du vill och/eller kom och fika och
träffa andra medlemmar. Anmäl dig gärna med sms till Bittan 0708-137 281.

Lördag 21 september
kl 11 – 15
Höstmarknad i parken
Museet är öppet

HÖSTMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark!
*
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
Hanterksträff
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: ATT LÄGGA UPP ETT GRÖNT APOTEK, med Marie-Louise *
Eklöf i Torkladan i Tungelsta trädgårdspark.

Föredrag om grönt apotek
med Marie-Louise Eklöf
i Torkladan.

Söndag 20 oktober

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.
HANTVERKSTRÄFF i torkladan, se ovan.
Ny aktivitetslista kommer ut i mitten på september!

*

