Program 3 2012

Nu går sommaren sakta över i höst. Vi hoppas få njuta av höstens
färgprakt med hög, klar luft. Men trädgårdslivet tar inte slut bara
för att kvällarna blir mörka. Då kan vi som har trädgård som hobby
fortsätta träffas inomhus och planera för kommande växtsäsong.
Väl mött på höstens många trivsamma träffar!!

Onsdagen 22 augusti kl 19, Amorinasalen

Belysning eller accentljus i trädgården?

Det finns flera möjligheter att förändra trädgården med hjälp av
ljussättning. Lågvoltsbelysning och solcellsljus är två möjligheter att
själv kunna förändra utemiljön på ett enkelt, ofarligt och i längden
ekonomiskt och miljövänligt sätt. Traditionell 240-voltsbelysning ett
annat men som kräver behörig elektriker.
Trädgårdsbelysning är enklare än man tror men för att bestämma
vilken typ av armaturer och ljussättning som ska väljas bör man ställa
sig några enkla frågor som kvällens föredrag och ”prova på” med Ninnie Broberg, Luxform ger svar på.
Kaffe och lotteri som vanligt. Entré 50 kronor för icke-medlemmar.
Måndag 3 september kl 18

Växtbytarkväll hos Jannecke Schulman, Idunvägen 4

Som vanligt har vi en växtbytarträff också på hösten. Kruka ditt överskott när du höströjer i trädgården och byt med någon trädgårdsvän.
Det där med byte tas inte alltid så allvarligt. Många skänker gärna
bort det de har utan att vilja ha något i retur eller säljer för en mindre
slant. Så kom även om du inte har något växtöverskott att byta bort.
Fikastund som vanligt till en kostnad av 20 kr per person.
Lördag 15 september kl 11-16

Sollentuna trädgårdsgille på Föreningsmässan i Stinsen

Lördagen den 15 september är det dags att visa upp oss på Föreningsmässan i STINSEN och förhoppningsvis värva nya medlemmar till
föreningen.
En särskild attraktion i vår monter är att vi erbjuder professionell
äppelbestämning av pomolog Viveca Sproge, kl 12-15.
Vi räknar med att det kommer många besökare och då behövs det
hjälp att stå i vår monter. Vi hoppas DU kan ställa upp och stå i montern 1-1,5 timme!
Hör av dig till Haidi Sayar senast 7 september på telefon 96 07 08
eller via mail haidi.sayar@bredband.net
Torsdag den 20 september kl 19, Amorinasalen

Vårblommande lökar

Jenny Wik Norling från Jennys frön & sånt berättar om vårblommande
lökar och visar inspirerande bilder.
Det kommer att handla om lökar som blir långvariga i trädgården,
spännande nyheter och ovanliga rariteter.
Hon har med sig godbitar ur sitt sortiment, från www.fron-ochsant.se som vi får handla till bra priser.
Kaffe och lotteri som vanligt. Entré 50 kronor för icke-medlemmar.

8 oktober kl 18.30 – 21 i Tintomararummet (intill Amorinasalen)

Skaparkväll med Anna Karin Cedergren

Den här kvällen kan vi vara kreativa och skapa vackra växtstöd. Vi
kan också göra ”nätklockor” som skydd för de växter som rådjuren
brukar tugga i sig.
Slöjdkonsulent Anna Karin Cedergren kommer och visar oss hur
vi kan göra växtstöd av metall. Hon har med sig metalltråd i olika
tjocklekar och längder, både stadigare och tunnare att binda ihop
med, samt dekorativa koppartrådar lackade i olika färger. Dessutom
finns det pärlor till ytterligare dekoration av alstren. Anna Karin har
tänger och avbitare att låna ut för den som inte har egna verktyg att ta
med sig.
Under kvällen finns också tillfälle att göra nätklockor av hönsnät.
Vem behöver inte skydd för sina växter mot rådjur? Det här blir en
förvånsvärt snygg variant.Lotta Erdelyi tar med material som hönsnät
och odlingsklockor att forma runt, men ta gärna med egen avbitartång om du har.
Kaffe och smörgås serveras för en tjuga.
Tisdag 23 oktober kl 19, Amorinasalen

Fåglar i trädgården från vinter till sommar

Hur kan man få en fågelrik trädgård? Och vad har man för glädje av
det? Hur och när ska man mata vinterfåglarna? Vilka fågelarter finns i
trädgårdar i våra trakter?
Ornitologen Anders Arnell reder ut begreppen, ger praktiska tips
kring fågelmatning med mera och berättar om fåglarnas betydelse för
en levande trädgård.
Anders har böcker (Mata fåglar + Holkliv) och lite fågelmatarprylar till försäljning. Han visar även en del andra böcker och prylar och
fågelmat.
Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.
Tisdag 13 november kl 19

Traditionsenligt fröbyte hemma hos Agneta Östlund och
Ingemar Berndtsson, Borevägen 9 i Edsviken

Finns det något bättre man kan göra en kulen höstkväll än att planera
kommande odlingssäsong? En god början är att delta i Gillets frömöte
som traditionsenligt hålls hemma hos Agneta & Ingemar. Ta med
dig dina hemplockade frön och de skvättar du har kvar av vårens
köpefröer och dela med dig. På så sätt får alla deltagare många
frösorter att välja mellan och dessutom finns det möjlighet att utbyta
erfarenheter av sådd och uppdrivning.
Varmt välkommen, men anmäl dig senast lördagen den 10 november
till Agneta tfn 070 783 8007 eller e-post agneta.ostlund@telia.com.
PS. Glöm inte att ta med dig småpåsar, kaffefilter, kuvert eller
liknande att ta hem dina nya fröer i.
Vi avrundar förstås med sedvanlig kaffepaus.

Torsdag den 29 november kl 19, Amorinasalen

Välkommen hem!! med Ylva Landerholm

Hur ser din entré ut? Hur är din resa från trappan till vägen/garaget?
Vad för spännande får du uppleva under dessa korta sekunder?
Eller är det en transportyta där det varken finns glädje, sorg eller
eftertanke ?
Och vad upplever din gäst och vad säger det om vem du är?
Varmt välkommen att se olika hem, olika entréér och låt dig bjudas
in och ut på andra sidan, med eller utan kaffe…
Ta gärna med en bild på din entré.
Dessutom det viktiga trädet som talar till dig och det träd du
utstrålar, är det den fina vännen som vaktar över dig vid entrén? Eller
varför inte?
Jag berättar om min bok hur den kom till och den finns både som
utlottning och till försäljning 210:- / st
Välkommen Ylva Landerholm
Sedvanlig kaffepaus med lotteri. Entré 50 kr för icke-medlemmar.
Tisdag den 11 december kl 18:30

Julpyssel hos Brunnsvikens Trädgård

Vi håller på traditionen och återkommer till Brunnsvikens Trädgård
för att göra egna julgrupper även i år.
Lotta med personal ger oss en kort introduktion i vad man bör
tänka på. Därefter kan vi välja växter ur hela sortimentet för att skapa
våra egna högst personliga julgrupper. Allt vi behöver finns att köpa
på plats. Du kan ta med egna korgar och krukor att plantera i om du
inte vill köpa nya.
Kostnad: 150 kr som erläggs vid ankomsten. Icke-medlemmar betalar 250 kronor. I priset ingår introduktion, glögg, kaffe eller te, matig
smörgås samt något sött. Därutöver betalar var och en för det material
som går åt.
Bindande anmälan senast onsdag 5 december till Åsa Lundgren,
asa.lundgren@bahnhof.se eller 070-2509446

Medlemsmatrikel

Sollentuna Trädgårdsgille växer – vilket vi tycker är roligt. Vi vet att
många medlemmar inte känner till varandra, och vi får ibland frågan
om vi inte har ett medlemsregister. Många är nyfikna på vilka som
bor i närheten – kanske för att samåka till våra aktiviteter.
Vi skulle gärna ställa samman en medlemsförteckning. Det skulle
i så fall vara en lista på papper som finns tillgänglig på föreningens
aktiviteter. Det handlar alltså inte om något som vi lägger upp på vår
hemsida.
Vi vill dock inte lämna ut kontaktuppgifter utan att ni som medlemmar är med på det. Vårt förslag är att de medlemmar som INTE
vill ha sina uppgifter i en sådan medlemsförteckning hör av sig till
Lotta Erdelyi 08-989868, 0737-672072 eller epost lottaerd@gmail.com.

Påminnelse Heldagsutflykt till Enköpings parker, lördag 25 augusti
Kom med på en spännande dag där vi får en tvåtimmars guidad tur av Enköpings fantastiska parker.
Anmäl dig till Helena Cedersjö 070-540 40 55, e-post helena.
cedersjo@telia.com. Uppge namn, telefonnummer, mail-adress
samt om ni önskar någon form av specialkost.

www.sollentunatradgard.se

