
Medlemsinformation: 
Medlemsavgift 260kr/år. Övrig familjemedlem 30kr.
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nr/år.
Hemsida: www.tradgard.org/. Följ oss också på Facebook. Sök efter
Falköpings trädgårdsförening.

Följande företag lämnar rabatt mot uppvisande av medlemskort.
OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag.
Amaryllis
Gäller allt utom binderier och presentkort
Blomsterfröjd, Stenstorp
Gäller allt utom presentkort.
Gissla Trädgård, Borgunda
Egenodlade prydnadsväxter
Karleby Handelsträdgård
Egenodlat. Ej redskap o tillbehör.

Fler förmåner finns, se www.tradgard.org/

Styrelsen: 
Kerstin Johansson ordförande
kerstin. j ohansson2@skara. se
Lena Gustavsson vice ordf.
lena308@gmail.com
Barbro Holm kassör
jabahoa@)telia.com
Monica Carlgren sekreterare
monica. c@tel ia. corn
Annelie Andersson
zonoral @hotmail.com
Yvonne Klasson
yvonne.kl@falkoping.net
Marie Törnqvist
marfe. torngeist@hotmail. com
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0515-165 59, 073-984 70 61

070-648 81 68

070-274 07 20

073-615 44 39

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

WEI

VStudieförbundet
Vuxenskolan

Grönelundsgatan 4

Tryckningen av programmet sponsras av:

EgendomsMäklarna

Program
Hösten

2015

Med reservation för ev. ändringar! Se föreningsannonser i FT!
Föreningen har en kompostkvarn. Vill Du låna den så kontakta

Annelie te1.070-648 81 68.



Tisdag
25 augusti
KL 18.00
Mössebergs-
gården

Trädgårdsloppis
Ta med trädgårdsredskap, växter,
trädgårdsmöbler, pynt och annat som du vill
sälja. Du säljer dina saker själv från ett bord du
tagit med eller från bakluckan på bilen. Har du
frågor ring Marie te1.073-615 44 39.

Augusti -
oktober

Svampexkursion
Vi följer med Johan Thor ut i skogen. Hör av
dig till Monica te1.073-984 70 61 i början av
augusti om du är intresserad av att följa med.
Dag och tid får du veta senare, beroende på när
bästa svamptiden är. Kolla även i FT.
Ta med egen fika. Samåkning.

Torsdag
3 september
KL 18.00
Biblioteket

Besök på ett självhushåll i Gudhem
Vi besöker Petter och Camilla Bergström på
gården Ambjörntorp, som odlar många olika
sorters grödor, bär och frukt och även har djur.
De odlar giftfritt och fick 2013 Falköpings
kommuns miljöpris. Petter driver också en
tidskrift om självhushållning och en hemsida.
Ta med egen fika. Samåkning från bibliotekets
parkering.

Lördag
26 september
KL 10.00
Biblioteket

Besök vid Jonslunds äpple
Vi besöker Roland Ölanders äppleodling i
Brattefors, Kinnekulle. Vi kommer bli guidade
runt bland träden och har också möjlighet att
handla i deras gårdsbutik.
Ta med egen fika. Samåkning från bibliotekets
parkering.

Onsdag
7 oktober
KL 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafe
Några medlemmar berättar om något de tycker
är kul eller intressant. Vi fikar tillsammans och
har också möjlighet att utbyta tips och ideer.
Hör av dig till Lena te1.070-565 38 92 om du
vill berätta om något, visa bilder eller visa något
annat. Varje person får en liten stund var, max
20min.

Måndag
26 oktober
KL 18.00
Vuxenskolan
OBS! Tiden

Föredrag om pioner
Leena Liljestrand, ordförande i Svenska
Pionsällskapet, fortsätter sitt intressanta
föredrag om pioner. Hon började föredraget på
årsmötet den 24/2 2015.
Fika och lotter till försäljning.

Måndag
9 november
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafe
Några medlemmar berättar om något de tycker
är kul eller intressant. Vi fikar tillsammans och
har också möjlighet att utbyta tips och ideer.
Hör av dig till Lena te1.070-565 38 92 om du
vill berätta om något, visa bilder eller visa
något annat. Varje person far en liten stund var,
max 20min.

Torsdag
19 november
KL 17.30
Biblioteket
OBS!
Anmälan

Julinspiration på Rosens blommor i Vara
Vi åker till Vara och inspireras inför julen. Du
gör din egen dörrkrans eller julgrupp. Ta med
egen stomme eller kruka eller köp allt material
där.
Ta med egen fika. Samåkning från bibliotekets
parkering. Anmälan till Yvonne senast 11/11
te1.070-274 07 20.

Söndag
6 december
Kl. 13-17
Museet

Jul på museet
Vill du hjälpa till vid vårt bord eller har något
du vill visa eller sälja, kontakta Kerstin te1.076-
869 70 90.

Onsdag
20 januari
KL 19.00
Vuxenskolan

Fröbytarkväll
Ta med fröer till försäljning och /eller köp av
andra. Fröerna läggs i påsar som kostar 51r/st.
För mer information kontakta Lena te1.070-565
38 92. Fikaförsäljning.

Tisdag
23 februari
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Mer information i nästa program.


