Programblad nr 1, vårvinter 2010
Efter en vit jul, då gråa hösten snabbt fallit i glömska, är det dags att börja tänka
på frösådder igen. Är det inte underbart! Nu ser vi framåt med ny energi och
längtar till vårsolen och de första vårblommorna.
Väl mött på Gillets träffar!
OBS! Detta program innehåller två extra viktiga punkter



Kallelse till årsmöte
Upprop inför Gillets deltagande i mässan Rum & Trädgård

_________________________________________________________________________________________________

Onsdag 20 januari kl 19 i Amorinasalen:
NYFIKEN PÅ NÄVOR med Eva Wirén
Nävor är mångsidiga, friska och odlingsvärda, säger
hortonom Eva Wirén, som kommer att berätta om nävor
för olika lägen och om några egna favoriter. Släktet har
omkring 300 arter varav 14 förekommer regelbundet i
Sverige. Flera arter kan t o m uppträda som ogräs, t ex
kvarnnäva, klibbnäva, ryssnäva och spretnäva.
”När du inte vet vad du vill plantera, välj en näva!”
Orden lär ha sagts av Margery Fish, en av
trädgårdsvärldens förgrundsgestalter i England, som
framhöll nävornas fördelar.
Sedvanlig fikapaus med hembakat och lotteri ingår
förstås.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag 28 januari kl 18 i Edvard Andersons växthus, Bergianska:
KAMELIAVANDRING
I slutet av januari brukar kameliorna blomma i Edvard Andersons
växthus i Bergianska trädgården. För att ge Gillets medlemmar ett litet
förskott på den efterlängtade vårblomningen har vi bokat en guidad tur.
Tänk dig att vandra bland blommande buskar och andas in doften av
mylla och grönska. Det behöver vi så väl på vintern, eller hur?
Anmäl dig till Ingvald Kullgren, ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se
eller 35 69 62 senast 20 januari.
Begränsat antal platser!
Inträde 50 kr per person.

________________________________________________________________________________________________

Det finns två böcker i Gillets bibliotek. Vill du läsa dem?



”Jag tänker på Linné, han som såg allt” av Karin Berglund
”Den goda jorden” av Philippe Plöninge

Kontakta Agneta Östlund 96 06 70, 070-783 8007 eller agneta.ostlund@telia.com
________________________________________________________________________________________________

Måndag 15 februari kl 19 besök hos Kungliga Skogs- och lantbruksakademiens (KSLA)
bibliotek, Drottninggatan 95 B
KSLA:s uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn
främja jordbruk och skogsbruk och därtill knuten verksamhet. Vid inledande kaffe
berättar KSLA om vad man gör där och om Enheten för de areella näringarnas historia
samt om biblioteket och arkivet och hur allt detta hänger ihop med trädgård. Därefter får
vi en visning av biblioteket och dess specialsamlingar. Vi får även se ett urval intressant
både äldre och nyare litteratur med trädgårdsanknytning.
Anmälan till Hans Magnusson, hans@hacma.se eller 754 69 23, senast 11 februari.
OBS! Det är svårt att parkera här så åk kommunalt.
________________________________________________________________________________________________

Tisdag 23 februari kl 19 i Amorinasalen: ÅRSMÖTE
Härmed är du kallad till årsmöte.
OBS! Motioner till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast tisdag 9
februari.

Därefter: TRÄDGÅRDEN INSPIRERAR med Ulla Hasselmark
Få personer kan så som Ulla Hasselmark lyfta fram det njutbara och inspirerande ur
trädgården. Vi är många som med stort nöje läser hennes inspirationsspalt i Allt om
Trädgård. Ulla är medlem i Gillet sedan länge och har även varit föreningens
ordförande. Då och då lyckas vi locka tillbaka henne som föredragshållare – som denna
gång.
Som vanligt blir det kaffe- och tepaus samt lotteri, också.
Vinster till lotteriet mottas tacksamt. Kontakta shinobu@321.nu
________________________________________________________________________________________________

11-14 mars GILLET STÄLLER UT PÅ MÄSSAN RUM & TRÄDGÅRD i Kista
Upprop, vill du hjälpa till? Återigen kommer Gillet att ha en monter på vår närmaste trädgårdsmässa och
ännu en gång är det Haidi Sayar och Lotta Erdelyi som tar på sig monterdesign och planering – men de
behöver hjälp av oss andra! Vill du hjälpa till att bygga montern? Är du villig att odla växter att ställa ut och
sälja? Kan du tänka dig ta ett pass eller två i montern under mässan? Det brukar vara mycket roligt att stå på
mässan och prata trädgård med dem som stannar till en stund. Dessutom får du en chans att se mässan…
Hör av dig till Haidi Sayar tfn 08-96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.net snarast och absolut senast den 20
februari om du vill bidra på något sätt.

_________________________________________________________________________________________________

Torsdag 18 mars kl 19 börjar årets
studiecirkel i AMATÖRBOTANIK med Ida Trift som ledare.
Övriga kurstillfällen: 7 april och 14 april samt en exkursion söndagen den 25 april.
Ida Trift höll ett fantastiskt föredrag om latinska växtnamn för oss under
hösten. Det var så roligt, inspirerande och lärorikt att vi har bett henne
återkomma och leda en ministudiecirkel för Gillets medlemmar. Missa inte
detta! Massor av växtkunskap serverad av Ida som är oerhört kunnig - och
rolig!
Innehåll:
18 mars: Blomtermer och bladtermer, uttalsregler och böjning.
7 april: Stam-, rot- och frukttermer, anekdoter och minnesramsor.
14 april: Geografi- och ekologitermer, pröva-namnge-själv och
undantag.
 25 april kl 11-14: Utflykt med vårblommor. Frescati. Ta med




matsäck!
Lokal: Tintomarasalen för de tre första träffarna. Anmälan till Agneta Östlund, agneta.ostlund@telia.com
eller 070-783 8007, senast 5 mars. Kursen kostar totalt 200 kr per deltagande medlem vilket ska erläggas vid
första träffen. På kvällsträffarna ingår sedvanlig kaffepaus med förfriskningar för 20 kr.
Om vi vill kan Ida tänka sig hålla en fortsättningskurs till hösten.
________________________________________________________________________________________________

Torsdag 25 mars kl 19 i Amorinasalen
KRYDDODLING med Eva Rönnblom
Eva Rönnblom, författare, journalist och illustratör på tidningen Allt om
Trädgård, berättar om skötseln av våra vanligaste kryddväxter jord, läge, beskärning och härdighet samt frösådd och sticklingsförökning.
Som vanligt får vi även tillfälle till en frågestund.
En kaffe/tepaus och lotteri ingår även i programmet.
Vinster till lotteriet mottas tacksamt. Kontakta shinobu@321.nu
Ett par av Evas trädgårdsböcker kommer att ingå i kvällens lotteri.
__________________________________________________________________
_______________________________

Någon av dagarna 13-18 april hoppas vi kunna erbjuda en guidad visning av
BLOMSTERFEST: DET DUKADE BLOMSTERBORDET – TILL FEST OCH TILL
VARDAGS, vårens blomsterutställning på Drottningholms Slottsteater
Mer information kommer i nästa program och på Gillets hemsida.
________________________________________________________________________________________________

Vill du hjälpa till:




Bidra med idéer till aktiviteter?
Baka kaffebröd till någon av våra träffar?
Skänka lotterivinster?

Du är mycket välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.
________________________________________________________________________________________________

www.sollentunatradgardsgille.se
Ordförande Agneta Östlund tfn 96 06 70, 070-783 80 07
Anmäl e-postadress till ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se så får du nyhetsbrev och
påminnelser
Pst! Du som inte har tillgång till Internet och e-post – skaffa dig en e-post-kompis inom Gillet, någon
som berättar för dig om alla påminnelser och extrainsatta programpunkter så att du inte missar något.
________________________________________________________________________________________________

Väl mött på föreningens träffar!
Styrelsen

