
Medlemsin formation: 
Medlemsavgift 260kr/år. Övrig familjemedlem i0kr.
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 20%
Gäller allt utom begravningsblommor, förmedlingar och blomstercheckar.
Blomsterfröjd, Stenstorp
Gäller allt utom presentkort.
Gissla Trädgård, Borgunda
Gäller egenodlade prydnadsväxter.
Karleby Handelsträdgård
Gäller egenodlat. Ej redskap o tillbehör.
Fler förmåner finns, se www.tradgard.org/

Styrelsen:
ordförande

se
0500-49 14 87, 076-869 70 90Kerstin Johansson

kerstin.j ohansson2@skara.
Lena Gustavsson
lena308@gmail.com

vice ordf. 0515-803 26, 070-565 38 92

Barbro Holm
jabahoa@telia.com

kassör 0515-303 91, 070-830 39 81

Monica Carlgren
monica.c@telia.com

sekreterare 0515-165 59, 073-984 70 61

Annelie Andersson
zonoral@hotmail.com
Camilla Andreasson
camill a. andreasson@svenskakyrkan.se
Yvonne Klasson
yvonne.kl@falkoping.net

0500-49 20 42, 070-648 81 68

0515-102 23, 070-691 20 83

0515-406 87, 070-274 07 20

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
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Med reservation för ev. ändringar! Se föreningsannonser i FT!



Tisdag
24 februari
KL 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Leena Liljestrand, ordförande i Svenska
Pionsällskapet, håller föredrag om pioner.
Vi bjuder på smörgåstårta. Lotteri.

Tisdag
24 mars
Kl. 17.30
Biblioteket

Vårinspiration på Rosens blommor, Vara
Först får vi tips på fina vår- och
påskarrangemang och sedan far vi möjlighet att
komponera vår egen vårkruka. Ta med egen
kruka eller köp på plats. Jord far vi och växterna
köper vi till 10%. Ta med egen fika Samåkning
från bibliotekets parkering.

Onsdag
15 april
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trådslöjd
Vi tillverkar egna saker av metalltråd som man
t.ex. kan smycka sin trädgård med. Material och
fika till försäljning.

Tisdag
12 maj
kl. 18.15
Biblioteket

Besök hos Gustafssons plantskola
Vi far information om deras verksamhet och far
möjlighet att handla alla slags växter med 10%
rabatt. De har sommarblommor, perenner,
buskar, träd, jord, krukor och andra tillbehör. Ta
med egen fika. Samåkning från biblioteket.

Tisdag
19 maj
Kl. 18.00
Mössebergs-
gården

Växtmarknad
Köp plantor eller sälj dina egna som du har med
dig. Kontakta Kerstin 0500-491487 i förväg så
far du veta hur du ska märka dina plantor med
säljarnummer och pris. OBS! Säljare ska var där
minst 1 h innan.

Torsdag
21 maj
Kl. 17.00
Biblioteket
Entre 20 kr

Kaktusar i Grästorp
Vi besöker Morgan och Gabriella Marusteri
som har ett stort växthus med 10 000-15000
suckulenter och kaktusar; Epiphyllum-hybrider
(bladkaktusar) och köldhärdiga kaktusar. Entre:
20 kr. Samåkning från bibliotekets parkering. Ta
med egen fika eller köp fika där för 20 kr.

Onsdag
27 maj
KL 17.30
Biblioteket

1.4dgårdsbesök i Kvänum
Vi besöker först Ingegerd Grönberg som har en
uppvuxen trädgård med berg i dagen, damm
och hundratals olika rhododendron,
surjordsväxter och träd. Därefter besöker vi
Bosse och Margareta Johanssons trädgård med
perenner, alpiner och surjordsväxter i
uppbyggda sten- och torvpartier.
Ta med egen fika. Samåkning från biblioteket.

Lördag
6 juni
Plantis

Nationaldagsfirande i Plantis
Vi gör reklam för vår förening och säljer växter
m.m. Vill du hjälpa till eller har något att sälja
hör av dig till Kerstin 0500-491487.

Tisdag
16 juni
KL 17.30
Biblioteket

Trädgårdsbesök i Mariestad
Vi besöker Leena Liljestrand som har en
trädgård med buskar, grönsaksodling och
surjordsväxter, men framförallt hundratals
pioner, en del mycket sällsynta i Sverige.
Ta med egen fika. Samåkning från biblioteket.

Söndag
5 juli
KL 7.00 —
ca 19.00

Bussresa till Munkedal och Ljungskile
Se separat papper.
OBS! Sista anmälan är den 10 juni till Annelie
zonoral@hotmail.com.

Lördag
18 juli
Kl. 9.30
Biblioteket

Besök i Jönköping och Huskvarna
Vi kommer besöka två ställen. Rosenlunds
Rosarium som har ca 500 vackra rosor men
också olika slags träd, perenner och buskar. På
Brunnstorps gård finns en fruktträdsbank med
många sorters äpplen, päron och körsbär,
damm, perenner, pioner, prydnadsgräs m.m.
Där kan vi också köpa fika eller lättare lunch
eller äta egen medhavd matsäck. Samåkning
från biblioteket.

Föreningen har en kompostkvarn. Vill Du låna den så kontakta
Annelie 0500-492 042 eller 070-648 81 68.


