NYHETSBREV nr 48
Februari 2017

Vi vänder blad!
Och tittar framåt, sa vår Kung vid något tillfälle.
Vi tittar också framåt som de flesta av oss gör.
Vad händer med utvecklingen av vårt samhälle?
Kan vi vara med och påverka i någon form så att
inte byn förlorar sin karaktär? Hur blir det med
service och kommunikationer, kan man ta
tillvara allas intressen?? Ja, inte är det lätt att
vara alla till lags. När samhället kom till i början
av 1900-talet fanns det tre gårdar och nog var det
en del som förfasade sig över förändringen den
gången medan andra såg möjligheterna.

Vi kommer fortsätta hitta lösningar på handikappanpassningen till museet och kanske tänka i nya
banor.
Föreningen har ökat antalet föreläsningar,
temadagar och studiecirklar i ämnet trädgård
varje år och även det kommande året finns det
tillfälle att fördjupa sig i ämnet.
Jan Sandh/styrelsen

Vi har smygstartat vårt bygge av en modell av
Tungelsta centrala delar, hur det såg ut på 1950talet och början av 1960. Här kommer det finnas
möjlighet att delta med start någon gång under
våren. Vi bygger modellhus och modellväxthus
samt landskap och en rundslinga med järnväg. Vi
har ingen som är proffs på ämnet så vi får hjälpa
varandra framåt. Håll utkik på vår hemsida om
evenemanget eller hör av dig till mig om du är
intresserad.
Många kom till julmarknaden trots ruskväder.

Våra aktiviteter under hösten har varit välbesökta. Handarbetsträffarna en söndag i
månaden har blivit populära. Se aktivitetslistan
för datum.
Aktivitetsprogrammet för vintern/våren är klart,
se baksidan. Välkommen att delta!
Under maj månad är det dags att beskära vinrankan i växthuset i parken. Är du intresserad av
att komma på kurs får du hålla utkik på hemsidan och vår facebooksida.
Nästa utskick kommer i maj.
Janne Sandh berättade för oss om Tungelstas historia i oktober.

Var god vänd!

BITTANS RUTA: Tel 500 372 81, mobil 0708-137 281, e-post: birgitta.sergler@telia.com
Ge förslag på besök
eller andra aktiviteter.

Meddela gärna om du vill ha besök i din trädgård, eller om du har förslag på
någon utflykt eller föredrag.

Föredrag i torkladan

När det är föredrag i torkladan kan du gärna ta med sticklingar, frön och plantor
för köp/byt/sälj. Ha gärna inneskor med, så blir det lättstädat!

Postadress: Föreningen Folk och Trädgård i Tungelsta, c/o Lundin, Vretalundsvägen 54, 137 56 TUNGELSTA
Hemsida: www.folkochtradgard.se E-post: info@folkochtradgard.se
Org.nr: 802411-3451 Plusgironr: 414 17 81 - 7

Aktiviteter vinter/vår 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.
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. (FULLTECKNAD!)
Föranmälan till Bittan0708-137 281, eller birgitta.sergler@telia.com

*

Lördag 25 februari
kl 10-12

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

Söndag 26 februari
kl 11.30 – 16.00
Handarbetsträff
även 26/3 och 30/4

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.

Söndag 5 mars
kl 15.30 (16)
Årsmöte i torkladan
Museet är öppet

ÅRSMÖTE med inledning av Petra Lindvall om projektet ”Nyfiken Park”.
Därefter bjuder vi på fika med bröd. Välkommen till både föredrag och årsmöte!
Passa på att besöka museet som är öppet innan mötet.
Inledningen börjar kl 15.30. Årsmötesförhandlingarna börjar kl 16.

Lördag 11 mars
kl 10 – 13
Pelargonmingel i
torkladan

PELARGONMINGEL i torkladan tillsammans med PELARGONSÄLLSKAPET
Torkladan är öppen för fika (till liten kostnad). Medlemmarna i våra föreningar har
möjlighet att träffas och prata och byta sticklingar.
Meddela att du kommer med sms till Bittan 0708-137 281.

Söndag 12 mars
kl 12
Prat om täckodling

TÄCKODLINGSPRAT hos Bittan, Kvarnvägen 29 i Tungelsta.
För dig som vill komma igång med täckodling. Max 10 personer.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com

*

Söndag 26 mars

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark, se ovan.

*

FUCHSIOR, föredrag med Liane Gustafsson i torkladan.
Liane berättar om fuchsiaodling och har även med sig sticklingar till försäljning.
Föredrag och kaffe kostar 25 kr. Anmälan till Bittan 0708-137 281.

*

Söndag 2 april
kl 12
Kurs i bokashi hos Bittan

KOMPOSTERA MED BOKASHIMETODEN, kurs hos Bittan på Kvarnv 29
Bittan lär ut det smarta sättet att kompostera köks- och trädgårdsavfall.
Max 10 deltagare. Föranmälan till Bittan 0708-137 281.

*

Måndag 17 april
(annandag påsk) kl 13
Föredrag i torkladan

VÄXTER FÖR ALLA LÄGEN, föredrag med Johan Pettersson i torkladan
Inträde 50 kr för medlemmar, 70 kr för övriga. Då ingår kaffe och kaka.
Föranmälan till Bittan 0708-137 281 eller birgitta.sergler@telia.com

*

Onsdag 29 mars
kl 18.30
Föredrag om Fuchsior

Söndag 23 april
kl 13
Träff hos Bittan i
Tungelsta

STICKLINGSBYTARTRÄFF hos BITTAN, Kvarnvägen29 i Tungelsta
*
Du är välkommen med eller utan sticklingar/fröer/plantor för en trevlig stund med
odlingsintresserade. Det finns fika till självkostnadspris eller ta med fikakorg.
Föranmälan: ring Bittan 0708-137 281 eller maila birgitta.sergler@telia.com

Lördag 29 april
kl 11 – 15
Besök hos Christian
Odberger i Huddinge

STUDIEBESÖK HOS CHRISTIAN ODBERGER, Rostvingevägen 38, Huddinge
Han har tidigare varit hos oss och pratat om permakultur. Vi lär oss om jord,
inspirerande teori och bra praktik. Ta med dig smörgås eller något annat att äta. Det
finns te och kaffe. Studiebesöket kostar 100 kr för dig som inte är medlem i folk och
trädgård. Föranmälan till Bittan 0708-137

Söndag 30 april
Lördag 20 maj
kl 8 – ca 18
Bussresa till Kolbäck o
Julita
Anmälan senast 20 april
Lördag 27 maj
kl 11 – 15
Vårmarknad i parken
Museet är öppet

HANDARBETSTRÄFF i torkladan i Tungelsta trädgårdspark, se ovan.

*

BUSSRESA till PRÄSTGÅDENS TRÄDGÅRD i KOLBÄCK och till JULITA
Utflykten är ett samarrangemang mellan Pelargonsällskapet och Folk & Trädgård.
På båda ställena finns massor av pelargoner, perenner och andra växter.
Resan kostar mellan 375-425 kr beroende på antal deltagare. I priset ingår buss,
kaffe och bulle i prästgården samt inträde till Julita. Mer info på hemsidan.
Anmälan senast 20 april till Anita Österlund 070-816 01 33 eller 08-716 01 33.
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.

*

