Aktiviteter vinter/vår 2018
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.
Söndag 4 februari
kl 11
Studiecirkel i grönsaksodling
hos Bittan Sergler

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

*

Söndag 11 februari
kl 11
Tomatprat i torkladan.

TOMATPRAT i torkladan.
Vi träffas och pratar om tomatodling. Ta gärna med fröer på tomat om du vill
byta/sälja. Kaffe och kaka finns, 30 kr.
Meddela att du kommer till Bittan: sms 0708-137 281.

*

Obs! EXTRAINSATT
FÖREDRAG!
Söndag 18 februari
kl 10

TUNGELSTAS HISTORIA med Jan Sandh i torkladan
P g a stor efterfrågan och fullsatta hus har vi satt in en extra föreställning!
Välkommen att lyssna till Jan Sandh som berättar om gamla Tungelsta.
Kaffe, kaka och föredrag 30 kr. Föranmälan till Bittan 0708-137 281.

*

Söndag 18 februari
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
i torkladan
även 18/3, 15/4

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

Lördag 24 februari
kl 10-12

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

Söndag 25 februari
kl 12 – 16
REDAN FULLBOKAD!
Extrainsatt kurs i
mjölksyrejäsning
OBS! Ändrad dag!
Lördag 10 mars
kl 13
Årsmöte i torkladan
Lördag 17 mars
kl 11 - 14
Kurs i trädbeskärning
i trädgårdsparken
Söndag 18 mars
Onsdag 4 april
kl 18.30
Föredrag om fuchsior
Söndag 15 april
Söndag 29 april
kl 13
Träff hos Bittan i Tungelsta
Lördag 19 maj
kl 11 – 15
Vårmarknad i parken
Museet är öppet

MJÖLKSYREJÄSNING AV VITKÅL med Git Lundin i torkladan.
*
Stor efterfrågan och fullbokad kurs i november gör att vi satt in en extra kursdag!
Vi gör surkål, gott och nyttigt! Max 10 deltagare. Kursavgift 100 kr, då ingår glasburk med patentlock, vitkål, äpplen, kryddor. Du som deltar ska själv ta med: stor
bunke (ca 3 l), rivjärn (grovt), kniv och skärbräda. (Anmälan till Git 070-666 96 11.)
ÅRSMÖTE i torkladan i Tungelsta trädgårdspark
Vi inleder med att bjuda på fika med tilltugg kl 13.
Årsmötesförhandlingarna börjar kl 13.30.
Passa på att besöka museet som är öppet innan mötet.
TRÄDBESKÄRNING, kurs med Ulrika Larsson i Tungelsta trädgårdspark *
Ulrika är trädgårdsmästare från Grödinge med "grönt kort" i trädbeskärning. Det
blir både teori och praktik, 3 timmar. Du behöver vara klädd för utomhusvistelse
och ha med en sekatör. Endast 10 deltagare! Kostnad 250 kr.
Boka till Bittan på sms 0708-137 281 för ett bokningsnummer.
HANDARBETSTRÄFF i torkladan, se ovan.

*

FUCHSIOR, föredrag med Liane Gustafsson i torkladan
*
Liane berättar om fuchsior. Skötsel och olika sorter. Det finns även möjlighet att
köpa sticklingar. Fika och föredrag 30 kr. Föranmälan till Bittan 0708-137 281.
HANDARBETSTRÄFF i torkladan, se ovan.

*

STICKLINGSBYTARTRÄFF hos BITTAN, Kvarnvägen29 i Tungelsta
*
Du är välkommen både med och utan växter/frön för en trevlig stund med andra
odlingsintresserade. Fika finns att köpa eller ta med eget om du vill.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com
VÅRMARKNAD – Välkommen till Tungelsta trädgårdspark!
Kaffestuga och museum är öppet.
De medlemmar som vill kan sälja sticklingar och plantor från sitt överskott.
Hör av dig till Liza 500 372 83.

*

Söndag 27 maj
kl 10.30 – 12.30
Studiebesök på
Waldemarsudde

Lördag 2 juni
kl 8 – ca 18
Bussresa till Vingåker och
Åsby hem och trädgård i
Hallstahammar,
tillsammans med
Pelargonsällskapet

Söndag 3 juni
kl 10
Studiebesök på
Södra Årstalundens
koloniområde

STUDIEBESÖK PÅ WALDEMARSUDDE med Christer Johansson
*
Christer är trädgårdsmästare på Waldemarsudde. Han visar oss hur de odlar sitt
sortiment av pelargoner. Dessutom en liten pelargonutställning i Bernadotterummet, prinsens blomsterrum, matsalen samt prinsens kök. Efter detta kan de
som vill delta i Waldemarsuddes trädgårdsmarknad som äger rum kl 12-16. Vill du
ha förtäring så är café Ektorpet öppet. Besöket kostar 70 kr. Anmälan och
betalning till Anita Österlund senast måndag 14 maj, 0708-160 133, 08-716 01 33
BUSSRESA TILL VINGÅKER OCH ÅSBY HEM OCH TRÄDGÅRD
*
I HALLSTAHAMMAR. I Vingåker besöker vi pelargonsamlarna Morgan och Lena
Fredriksson. Där finns många sorters pelargoner, sticklingar till salu och kaffe.
Därefter besöker vi Åsby hem och trädgård. Där finns heminredning, perenner,
krukväxter i en mysig miljö. Där finns möjlighet att äta eller dricka kaffe på egen
bekostnad. Kl 16 åker vi hemåt igen. Bussresans pris är lite beroende på hur
många som anmäler sig. Samarrangemang med Pelargonsällskapet i Stockholm.
I priset ingår buss, kaffe och bulle hos Lena och Morgan.
Anita som håller i resan vet mer om pris och tar emot anmälningar. Hon vill ha din
anmälan senast den 12 maj. tel 0708-160 133 eller 08-716 01 33.
BLÅREGNETS DAG PÅ KOLONIOMRÅDET SÖDRA ÅRSTALUNDEN
*
Där träffas kolonister för att ha utdelning av överskott av frösådder eller uppgrävda
plantor. Det som delas ut är gratis. Vill du ta med något att dela ut så går det bra.
Efter finns möjlighet att titta på Kenneths blåregn. Ta med fikakorg om du vill.
Anmälan till Bittan 0708-137 281.

