Udda perenner med Gerben
Tjeerdsma
OBS! Söndag 22 april kl 14.00,
Amorinasalen, Sollentuna Centrum

Växtsortimentet i trädgårdsbutikerna
är inte alltid så spännande för den
som vill köpa ovanliga perenner till
sin trädgård. Många butiker vågar
inte köpa in växter de själva inte
känner till. Det kan vara en anledning till att vissa växter saknas i
handeln. Gerben Tjeerdsma kommer
att ta upp flera exempel på detta och
visa en hel del fina bilder på udda

växter.
Gerben grundade sitt företag Gerbianska trädgården
år 2005. Han har jobbat 17 år i Botaniska trädgården och 7
år på Universeum i Göteborg. 2012 öppnade han sin egen
plantskola, verksamhet och växtförsäljning på Råda säteri
i Mölnlycke.
Gerben kommer att ha med en del ovanliga växter
från sin plantskola till försäljning. Betala kontant, med
kort eller Swish.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Överbydagen
Lördag 19 maj kl 11–16

Tillsammans med föreningarna Överby
Gård Konstcentrum, Sollentuna Hembygdsförening och Sollentuna Biodlare
arrangeras åter Överbydagen, med konst,
konsthantverk, växtmarknad och café
med hembakt bröd. Om vädret tillåter sätts den stora
väderkvarnen igång. Alla är välkomna med hela familjen
till aktiviteterna på Överby Gård, så tipsa gärna vänner
och bekanta!
Du som har ett överskott av perenner, köksväxter eller
sommarblommor inbjuds att komma och sälja dem under
dagen. Du tar med eget bord, säljer själv och behåller hela
förtjänsten. Trädgårdsgillets aktiviteter avslutas cirka kl
14, men du får gärna stå längre om du vill.
Det är viktigt att du föranmäler dig på
aktivitet@sollentunatradgard.se senast den 13 maj.

Växtkalas hos Lena Boström
Måndag 28 maj kl 19.00, Nyodlingsvägen 24, Sollentuna

Nu är det åter dags för det traditionsenliga växtkalaset
hemma hos Lena. Ta med dig sticklingar
eller plantor som blivit över hos dig.
Kanske har du delat gamla perenner som
du vill ge bort? Varje sann trädgårdsälskare tycker att det är minst lika roligt att
ge bort plantor som att få, så kom även om du inte har
något med dig. Sätt gärna i en tydlig etikett i krukan.
Efteråt blir det ”gofika” för 20 kr under äppelträden.

Håll koll på sommarprogrammet
Efter detta program vidtar sedan sommarens trädgårdsvandringar, och kanske blir det också någon utflykt eller
extra trädgårdsbesök. Information om detta finner du i så
fall på föreningens webbplats
www.sollentunatradgard.se.
Om du anmält din e-postadress till föreningen får du
även information via e-post, så glöm inte att göra det!

Vår och sommar
2018

Vi finns på Facebook
Sollentuna Trädgårdsgilles Facebooksida
är till för medlemmarna, en diskussionsplats, inspirationskälla och glädjespridare.
Här kan du dela med dig av dina trädgårdserfarenheter, bilder och idéer och få
goda råd från andra medlemmar.

Byt växter – inte skadegörare!
heter en skrift utgiven av
Riksförbundet Svensk
Trädgård om hur man bäst
skyddar sig och andra från
att få oönskade gäster i
trädgården. Den hittar du på
deras hemsida
www.tradgard.org. Läs
gärna den innan du deltar i
växtbyten eller plantförsäljning!

Visa din trädgård!
Som vanligt så ordnar föreningen trädgårdsvandringar
hela sommaren lång… Vid det här laget vet du säkert att
det går precis lika bra att förevisa en jordhög och berätta
om dina trädgårdsdrömmar som att invitera till en
djungelvandring. Entusiasmen, kunskaperna och trädgårdsglädjen kommer att möta dig alldeles oavsett.
Läs mer på hemsidan.

Föreningens bankgiro 433-9602
Betala inte för aktiviteter som kräver anmälan förrän
du har fått bekräftelse om plats. Betalningsuppgifter
framgår av bekräftelsen du får.

www.sollentunatradgard.se

Frö- och knölbyteskväll
Tisdag 16 januari kl 19.00 hos Agneta Östlund och
Ingemar Berndtsson, Borevägen 9,
Edsviken, Sollentuna

Redan i januari börjar det nya trädgårdsåret, och vi börjar längta efter spirande
grönska igen! Då är det dags att fylla på
förrådet av knölar och fröer. Ta med dig
det du har överskott av, helst förpackat i
små, väl märkta portioner så att alla som
vill kan få med sig ett litet paket. Själv kan du botanisera
bland det som andra medlemmarna har tagit med sig.
Fika serveras för 20 kr.
Anmälan senast söndag 14 januari till
agneta.ostlund@telia.com eller Agneta på 070-783 80 07.

Greppa planteringsspaden, för nu drar vi igång ett
nytt, blomstrande trädgårdsår! Vi får bland annat
besök av John Taylor, känd från TV, som ger sina
bästa tips om hur man gör sin trädgård så vacker
som möjligt, så länge som möjligt. Längre fram
under våren blir det föredrag om prydnadsgräs och
ovanliga perenner, liksom ett matnyttigt föredrag om
grunden för alltihop – jorden. Du kan också delta i
en kortkurs i hur man skapar vackra buketter, och
får flera möjligheter att sälja egenodlade växter eller
delta i frö-, knöl- och växtbyten. Efter detta digra
program tar sommarens alla trädgårdsvandringar
vid.

Välkomstmöte för nya medlemmar
Onsdag 24 januari kl 17.30, Amorinasalen, Sollentuna C

Du som blivit medlem under de senaste åren, men som
ännu inte varit med på något välkomstmöte, vad vill du få ut av ditt medlemskap i Gillet? Vill du lära känna andra nya
medlemmar och oss i styrelsen? Har du
förslag eller idéer som kan göra vår
verksamhet mer intressant? Före föredraget med John
Taylor vill vi i styrelsen gärna träffa och lära känna dig.
Vi bjuder på lättare förtäring.
Anmälan senast onsdag 17 januari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller Maria Gille 070-575
14 62.

Så vackert som möjligt, så länge som möjligt – med John
Taylor
Onsdag 24 januari kl 19.00, Amorinasalen, Sollentuna C

I föreläsningen berättar John om olika rum i trädgården
och hur de kan förbättras för att skapa
intensiva upplevelser. Vi får också veta
lite mer om franska och engelska trädgårdar och hur vi kan hämta inspiration
från dessa. John kommer att prata om de
olika praktiska och kognitiva processer
som vi använder oss av i skapandet av
våra trädgårdar. ”Alla växter är av lika värde” är ett
mantra som John har använt flitigt. Dessutom består
trädgården enligt John inte bara av växter – konst,
litteratur, politik samt människan själv glöms ofta bort.
Efter 20 år som trädgårdsmästare i slottsträdgården i
Malmö har John fått nya uppdrag, dels som slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms Slott bl a för att utveckla
trädgården i ”Art and Crafts stil”, dels som kreativ utvecklare på Hvilan utbildning. John medverkar flitigt
som konsult och trädgårdsinspiratör och är känd från
SVT-programmet Trädgårdstider.
Kaffepaus med lotteri. Entré 200 kr för icke-medlemmar.

Kallelse till Årsmöte
Tisdag 20 februari kl 18.30, Amorinasalen, Sollentuna C

Material till årsmötet kommer att finnas på föreningens webbplats www.sollentunatradgard.se. Därifrån
kan du själv skriva ut det. Materialet kommer också
att finnas tillgängligt i begränsad omfattning på
årsmötet.
OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen
skriftligen tillhanda senast 6 februari.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det kaffepaus
och lotteri innan det är dags för föredrag.

Prydnadsgräs – trädgårdens doldisar med Linda Schilén
Tisdag 20 februari kl 19.30, Amorinasalen, Sollentuna C

Trädgårdsmästare Linda Schilén har en stark kärlek till
prydnadsgräs och anser att ingen trädgård eller plantering är komplett utan
dem. Prydnadsgräsen har varit växternas
”doldisar” under många år, vilket hon
tror delvis beror på att man inte vet hur
man ska använda dem. Linda vill väcka
odlarlusten genom att visa förslag på
gräsens många olika användningsområden. I sitt föredrag ger hon konkreta tips om skötsel,
odlingsvärda arter/sorter och samplanteringsförslag. Allt
presenterat på ett inspirerande vis i ord och bild!
Linda Schilén är trädgårdsmästare, konstnär, författare och föreläsare. Hon har under det senaste året varit
flitigt anlitad som växtexpert på TV Nyhetsmorgon samt
som föreläsare på mässor och trädgårdsföreningar runt
om i Sverige. Förra våren kom hennes första bok ”Genvägar till vacker trädgård”. Nu kommer uppföljaren
”Genvägar till köksträdgården”.
Lindas böcker kommer att finnas till försäljning efter
föredraget. Betalas kontant, med Swish eller kort.
Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Kurs – hur man gör snygga buketter med Anneli Gibsson
Lördag 10 mars kl 10-12 och 13-15, Tintomarasalen,
Sollentuna Centrum

Florist Annelie Gibsson inspirerar och lär
oss göra vackra skapelser av våra trädgårdsblommor och andra växter. Skapa en
rundbunden bukett i vårens färger att ta
med hem. Du får lära dig grunderna i
varuvård, skötsel av snittblommor, snitteknik och att
binda bukett med spiralteknik. Tänk gärna på oömma
kläder och sköna skor.
I avgiften på 550 kr ingår allt material samt fika.
Anmälan senast 10 februari till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller Maria Sundström på
telefon 070-770 09 28. Uppge namn, e-post, telefonnummer samt vid vilket av de två kurstillfällena du helst önskar delta. Vid anmälan via mejl, skriv ”Bukett - fm” eller
”Bukett - em” i ämnesraden. Du får information om betalning när du fått bekräftelse på plats.
Begränsat antal platser – endast för medlemmar.

Jord och gröna fingrar med Tom Ericsson
Måndag 19 mars kl 19.00, Amorinasalen, Sollentuna C

Tom Ericsson, pensionerad forskare och lärare på SLU,
berättar om hur en bra jord bör se ut om
växterna själva får bestämma. Han visar
att växternas behov inte alls är så individuella eller svåra att tillfredsställa som
jordtillverkarna vill hävda. Tvärtom kan
en enkel och billig jord som får regelbunden svag näringstillförsel fungera lika bra
som eller bättre än pelargonjord, örtjord etc. När vi själva
sköter om näringstillförseln kan en jord användas under
många år, något som både vi och miljön tjänar på. Samma
jord kan användas för både sådd och drivning. När
jordens pH dessutom ligger kring 5,5 fungerar den bra
för både surjordsväxter och ”kalkälskare”.
Kaffepaus med lotteri. Entré 100 kr för icke-medlemmar.

Sollentuna Trädgårdsgille ställer ut på STHLMS
Trädgårdsmässa
Fredag 6 till söndag 8 april 2018, Kistamässan

Sollentuna Trädgårdsgille ställer, som
traditionen bjuder, ut på STHLMS Trädgårdsmässa i Kista för att presentera
föreningen och sälja medlemmarnas
hemodlade plantor. Vi behöver din hjälp,
både med att stå i montern och att leverera plantor för
försäljning. Det brukar vara mycket roligt och inspirerande att stå på mässan och prata trädgård. Dessutom får du
möjlighet att se mässan.
Anmäl ditt deltagande och/eller att du har plantor för
försäljning senast torsdag 29 mars till
aktivitet@sollentunatradgard.se eller till Carina Blixt
0705-09 57 10 så får du mer info.

