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Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!

Med reservation för ev. ändringar! Aktuell information finns på 
vår hemsida eller följ oss på Facebook eller Instagram!
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Tisdag 22/1
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafé med frökväll
Ta med fröer till försäljning och/eller köp av andra. 
Fröerna läggs i påsar som kostar 5 kr/st. Ta gärna med 
dina frökataloger så kanske vi kan sambeställa! 
Kontakta Lena via sms eller mejl om du vill berätta 
om något annat kul på caféet (max 20 min). Fika till 
försäljning. 

Tisdag 19/2
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Årsmötesförhandlingar då vi bl.a. tar beslut om vi ska 
fortsätta vara med i Svensk trädgård eller inte. Vi visar 
bilder från våra träffar och bjuder på smörgåstårta. 
Lotteri.

Onsdag 20/3
Kl. 18.00
Biblioteket

Föredrag om Permakultur
Ylva Arvidsson, Trävattna, berättar om hur man odlar 
enligt permakulturens principer, vilket innebär att man 
utnyttjar platsens inneboende förutsättningar. 
Möjlighet att köpa deras bok. Detta är ett samarbete 
med biblioteket, läs mer i deras program.

Tisdag 2/4
Kl. 18.30
Violen
Kostnad 100kr
Obs! Anmälan

Vårinspiration på Violen
Välkommen till en inspirerande kväll som går i vårens 
och påskens tecken bland tulpaner, lökar och fjädrar. 
Kostnad 100 kr, smörgås, kaka och kaffe ingår. 
Anmälan till Yvonne K senast 26/3 tel.070-2740720, 
helst med sms. 20% på det vi handlar under kvällen. 

Söndag 28/4
Kl. 10.00
Östra Tunhem
Kostnad: 50 kr
Obs! Anmälan

Gjuta betong
Yvonne Klasson lär oss hur man gör betongkrukor 
med handdukar m.m. Kostnad 50 kr. Mer information 
på separat papper! Anmälan till Yvonne K senast 17/4 
tel.070-2740720, helst med sms. Ta med egen fika. Vi 
är hos Karin Wallin, Skräddaregården, Östra Tunhem.

Lördag 18/5
Obs! Anmälan
Kostnad 200kr

Bussresa till Rydal, Berghem och Skene
Se separat papper! Anmälan till Lena helst via mejl 
lena308@gmail.com annars sms till 070-565389.

Har du specialkost, meddela det i förväg om föreningen eller någon 
annan ordnar fikat!

Vill du få informationsmejl mellan programmen, hör av dig till Lena på 
lena308@gmail.com!



Tisdag 21/5
Kl. 18.00
Mössebergs-
gården

Växtmarknad
Kontakta Owe Daag tel. 070-8471720 i förväg om du 
vill sälja något. OBS! Säljare ska vara där minst 1 
timme innan.

Tisdag 28/5
Kl. 18.00
Biblioteket
Entré 30 kr

Alphems arboretum
Vi guidas runt bland 200 olika sorters träd och buskar 
samt Frans Johan Gegerfeldts omfattande sten-

läggningar. Vi får även gå in i hans stuga, som var 
förebild till dvärgarnas stuga i filmen Snövit. Entré 30 
kr. Samåkning från bibliotekets parkering.

Måndag 3/6
Kl. 18.00 
Biblioteket

Trädgårdsbesök i Stöpen
Christian och Ros-Mari Bengtssons rhododendron-
samling på Billingekanten består av över 350 buskar 
och nära 50 olika sorter. Mer information i Gård och 
Villa juni 2018. Ta med egen fika. Samåkning.

Torsdag 6/6
Plantis

Nationaldagsfirande i Plantis
Vill du hjälpa till eller har något att sälja, hör av dig 
till Owe Daag tel. 070-8471720 .

Onsdag 12/6
Kl. 18.00
Biblioteket

Trädgårdsbesök i Tibro
Vi besöker Ann-Sofie Carlson Mattsons trädgård med 
många rum, rosor och medelhavsväxter som fikon, 
apelsin, persika och druvor. Hon har också ett 
gottebord, en upphöjd rabatt med allehanda skönheter. 
Ta med egen fika. Samåkning.

Torsdag 27/6
Kl. 18.00 
Biblioteket

Trädgårdsbesök i Fjället, Skövde
Tomas Karlsson och Jorge Peña, Lilla Framnäs, har 
en stor lantlig trädgård med många trädgårdsrum, 
träd, buskar, perenner, rosor, liljor, dammar med 
fiskar m.m. Ta med egen fika. Samåkning.

Onsdag 3/7
Kl. 18.00
Biblioteket

Trädgårdsbesök hos vår medlem i Sätuna
Maria Toll, Hälsingegården 3, har en förtjusande 
trädgård fylld med många olika slags rosor, vackra 
hus och utsikt över Hornborgasjön. Vi hoppas hennes 
gammaldags, doftande rosor blommar när vi kommer! 
Ta med egen fika. Samåkning.



Medlemsinformation:
Medlemsavgift 300 kr/år. Övrig familjemedlem 50 kr.
I detta ingår tidningen Hemträdgården med 6 nr/år.
Hemsida: www.falkopingstradgardsforening.se. Följ oss också på 
Facebook och Instagram. Sök efter Falköpings trädgårdsförening.

Följande företag lämnar rabatt mot uppvisande av medlemskort.
OBS! Medlemskortet måste visas upp innan kassainslag.

Anneborgs trädgård i Forentorp 10 %
Gäller växter med ordinarie pris
Boutique Violen 10 %
Gäller ej presentkort, binderier eller redan nedsatt pris.
Karleby Handelsträdgård 10 % 
Gäller egenodlat, ej redskap o tillbehör.
Lindbloms blomsterhandel 10%
Gäller allt utom begravningsblommor, förmedlingar och 
blomstercheckar.

Fler förmåner finns på www.tradgard.org/ eller i Hemträdgården.

Styrelsen under 2018:
Lena Gustavsson ordförande 0515-803 26, 070-565 38 92
lena308@gmail.com

Eva-Marie Stålhammar vice ordf. 0515-808 92, 070-358 08 92
evamariestalhammar@gmail.com

Marie Törnqvist kassör 073-615 44 39
marie.tornqvist@hotmail.com 

Monica Carlgren sekreterare 0515-165 59, 073-984 70 61 
monica.carlgren13@gmail.com

Yvonne Andersson 073-392 26 26
yvonne.c.andersson@live.se

Yvonne Klasson 070-274 07 20
yvonn500@gmail.com

Tarja Pajula 070-240 50 21
pajula.tarja@gmail.com

9 juni, 7 juli 
och 4 augusti
Söndagar
Kl. 10-17

Mötesplats trädgård
Besök på egen hand flera öppna trädgårdar i Vara, 
Skara, Lidköping, Götene, Mariestad m.fl. Läs 
mer på www.motesplatstradgard.se

Föreningen har en kompostkvarn. Vill Du låna den så kontakta 
Marie tel. 073-615 44 39.




