
Medlemsinformation: 
Medlemsavgift 260 kr/åt Övrig familjemedlem 30 kr.
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nri år.
Hemsida: wi rw_tradgard_org/_ Följ oss också på Facebook_ Sök efter
Falköpings trädgårdsförening.
OBS. Halv årsavgift för nya medlemmar från och med 2017-07-01!

Följande företag lämnar rabatt mot uppvisande av medlemskort_
OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag.
Anneborg Trädgård AB
Gäller växter med ordinarie pris
Amaryllis
Gäller allt utom begravningsblommor, förmedlingar och
blomstercheckar
Karleby Handelsträdgård
Gäller egenodlat_ Ej redskap o tillbehör

Fler förmåner finns på w-ww_tradgard.orgi eller i Hemträdgården_

&preben:
Lena Gustavsson
lena308 naiLcom

ordförande 0515-803 26, 070-565

Eva-Marie Stålhammar =ice ordf 0515-808 92, 070-303
e -amariestail~ammar' .gmail.com
Marie Törnqvist kassör
marie_tomgvisti rhotmail.com
Monica Carlgren sekreterare
monica.carlgren, bredbandmet
Yvonne Andersson
Yvonne. c.andersson. a;live _se
Yvonne Klasson
yvonn500@gmail.com
Tarja Pajula 070-240 50 21
pajula_tarja ggmaii_com
Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
Har du mat allergi, hör av dig i förväg om föreningen ordnar fikat!
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Föreningen har en kompostkvarn.
Vill Du låna den så kontakta Marie

tel. 073-615 44 39.
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RIKSFÖRBUNDET
SVENSK TRÄDGÄRD

Falköpings
Trädgårdsförening

Program
Hösten

2017

Med reservation far ev. ändringar! Se föreningsannonser i FT eller
följ vår Facebooksida!



Söndag
6 augusti
KL 11.00-17.00

Falköpings Öppna Trä Irdar
Välkommen till sex öppna trädgårdar som alla
präglas av sina ägares personlighet och olika
trädgårdsintressen, från ätbart till ögonfröjd_
Läs mera i separat informationsblad!

Måndag
21 augusti
KL 18.00
Biblioteket

Grönsaksodling i Vapid:ern
Maria Wetterström Stålarm, Himmelslunden 1,
odlar mycket av det som familjen äter.
Trädgården består bl_a_ av bärbuskar, fruktträd,
en odlingstunnel och ett ca 100 m2 stort
trädgårdsland med olika sorters kål, vitlök,
rotsaker., majs, bönor, pumpor, squash m_m_
Hon har även ankor och höns_ Ta med egen fika.
Samåkning från bibliotekets parkering_

Torsdag
7 September
KL 18.00
Biblioteket

Daftliar i Falekvarna
Vi besöker Sten Strandh som har mAngårig
erfarenhet av att odla dahlior_ Vi fikar på
Mellomkvarn och får möjlighet att köpa
stenmalet mjöl. Samåkming från bibliotekets
parkerine. Ta med egen fika_

Söndag
24 September
KL 9.00
Biblioteket

111,

Åp. plets dag
Vi besöker Herrljunga Trädgårdsförening som
firar äpplets dag i Hembygdsparken i
Herrljunga Vi tittar på äppleutställning och det
finns en äppelpajbuffe till försäljning_ Om du
vill musta äpplen, ring i förväg på. telefon
0513-21 343 för detaljer_ Samåkning från
bibliotekets parkering.

Söndag
8 oktober
KL 16.30
Biblioteket

Besök i en Uussatt trädgård i TimmeLe
Vi tittar på Anita och Bengt Olssons
ruinsindelade trädgård med växter, damm.
lusthus, badkar trim_ Sedan fikar vi och därefter
tittar vi på ljussättningen_ Ta med egen fika.
Samåkning från bibliotekets parkering.

Torsdag ing,
19 oktober '

E 19 00L . 
Vuxenskolan

Tr/ 3,årdscale Tema pollinatörer
Irene Ek frän Skara Trädg.årdsförening berättar
om vildbin och hur man tar hand om dem_ Vill
du berätta eller visa oss något kring pollinatörer
i trädgården? Kontakta Lena 070-565 38 92
(helst vis SMS). Fika till försäljning.

Tisdag
7 november
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Föredrag: Designa din trädgård
Helena Olsson, hortonom, berättar om både
stora och små saker man kan göra för att
delarna ska bilda en harmonisk helhet.
Instagram: #helenäw.onarpin
Lotteri och fika till försäljning

illåndag
27 november
KL 18.30-20.00
Amaryllis
OBSrAnmillan. 

777  W- -

Julinspiration
Anna Ape! på Amaryllis visar hur man gör en
julkrans och därefter kan du själv tillverka en_
Du betalar 100 kr för stomme och för grönt,
därtill tillkommer kostnad för pynt. Ta med
egen film. Anmälan till Yvonne senast 14/11
tel_070-274 07 20_

Tisdag
5 december
KL 18.00
Biblioteket

Ljussatt gård i Axtorp
Hos familjenAlfve'n (kända från TV) får du
inspiration till hur du kan julpynta huset med
omnejd_ Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
Samåkning från bibliotekets parkering.

Onsdag
17 januari
Xl. 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafe` med Frökväll
Ta med fröer till försäljning ochieller köp av
andra_ Fröerna läggs i påsar som kostar 5 krist.
Ta gärna med dina frökataloger så kanske vi
kan sambeställa! Kontakta Lena 070-565 38 92
om du vill berätta om något annat kul på cafeet
(max 20 min). Fika till försäljning_

Tisdag
20 februari
KL 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Årsmötesförhancllinear och föredrag om
Japanska trädgårdar: principer, design och
tekniker.


