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Med reservation för ev. ändringar! Aktuell information finns på vår 
hemsida, Facebook eller Instagram!
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Söndag
11 augusti
Kl. 7.30
Biblioteket
Entré och 
guidning 60 kr

Besök i Landvettertrakten
Peter Korn guidar oss i sin botaniska trädgård 
med växter från hela världen. OBS! Sista 
chansen! Därefter besöker vi Sammels lantgård 
med stor visningsträdgård, café, gårdsbutik och 
växtförsäljning. Ta med egen fika (till 1:a 
stället). Samåkning från biblioteket.

Lördag
24 augusti
Kl. 10-14
Stora Torget

Vi firar den Den Stora Trädgårdsdagen
Växtmarknad och miniseminarier. Mer 
information kommer på vår hemsida, i mejl och 
på Facebook.

Tisdag
27 augusti
Kl. 17.30
Biblioteket
20 kr/person

Dahlior i Saleby
Olof Ekblad (Ordförande i Svenska 
Dahliasällskapet) berättar om dahlior och visar 
oss ca 200 olika i sin trädgård i Nordhalla. Ta 
med egen fika. Samåkning från biblioteket.

Torsdag
5 september  
Kl. 18.00 
Biblioteket

Självhushåll med ekologisk odling
Urban och Sari Bolin i Bredene, Åsarp berättar 
om sin odling av bl.a. östeuropeiska fruktträd 
och grönsaker, samt om sina lantrasdjur. De har 
växthus och perenner. De bjuder oss på fika. 
Samåkning från bibliotekets parkering. 

Onsdag
25 september
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Äpplets dag – Föredrag om äpplen
Lars-Åke Söderblom och Hans Elvingson från 
Herrljunga trädgårdsförening lär oss om 
äppelträd; plantering, skötsel, olika sorter, 
beskärning, sjukdomar och skadedjur. De har 
med olika slags äpplen och försöker 
sortbestämma de äpplen vi tar med. Fika och 
lotteri.

Måndag
7 oktober
Kl. 17.45
Biblioteket
50 kr/person

Besök i en ljussatt trädgård i Lidköping
Ljusdesigner Linda Rydberg från ELON i 
Lidköping berättar vad man ska tänka på när 
man ljussätter sin trädgård och visar praktiskt 
hur det kan se ut. Ta med egen fika (utomhus). 
Samåkning från biblioteket.



Måndag
21 oktober
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Skördefest
Vi ordnar kaffe och te och du tar med dig din 
bästa grönsaks/rotfrukts-produkt: paj, kaka, 
chutney, inläggning… vad du vill bjuda på. Ta 
med ditt recept och gärna grönsaker/rotfrukter 
som vi kan titta och smaka på. Sen delar vi 
med oss av våra tips!   

Onsdag
6 november
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Trädgårdscafé Tema bin och växter 
Ove Larsson berättar om vilka växter bin 
tycker om och som är bra att ha i sin trädgård 
för att hjälpa dem att hitta mat. Kontakta Lena 
via sms 070-5653892 eller mejl 
lena308@gmail.com om du vill visa bilder på 
växter, bihotell m.m. på caféet (max 20 min). 
Fika till försäljning.

Har du specialkost, tänk på att meddela det i förväg!

Tisdag
19 november
Kl. 18.30
Kostnad 100 kr
OBS! Anmälan

Adventsmys på Violen
Gör din egen dörrkrans, adventsljusstake eller 
julgrupp. (Vi får givetvis ta med egen kruka, 
stomme, korg, vas osv) Jessica med flera 
inspirerar och hjälper oss. Kostnad 100 kr, 
matigare fika ingår. 20 % rabatt på allt i 

butiken denna kväll. Anmälan till Monica 
senast 12/11 via sms 073-9847061 eller mejl 
monica.carlgren13@gmail.com.

Torsdag
23 januari
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
25 februari
Kl. 19.00
Vuxenskolan

Årsmöte
Årsmötesförhandlingar då vi bl.a. tar beslut 
om föreningens stadgar. Vi bjuder på 
smörgåstårta. Lotteri. 



Medlemsinformation:
Medlemsavgift 300 kr/år. 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.
OBS. Halv årsavgift för nya medlemmar från och med 2019-07-01!

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 och 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:
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

Ann Westerlund kassör 070-645 80 01
ann.westerlund@telia.com

Anneli Karlsson sekreterare 070-648 39 07
anneli-k@hotmail.com

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

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

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

Alla är hjärtligt välkomna till våra aktiviteter!
Har du specialkost, hör av dig i förväg om föreningen ordnar fikat!

Grönelundsgatan 4

Föreningen har en kompostkvarn. 
Vill Du låna den så kontakta Ann

tel. 070-645 80 01.




