
  

 

Höstprogrammet 2009/3 

Nu går sommaren sakta över i höst. Vi hoppas på milt väder, vackra färger och klara dagar när 
vi plockar våra äpplen och skördar det sista ur trädgårdslanden. Trädgårdslivet tar inte slut när 

kvällarna blir mörka och blåsten viner i knutarna. Då kan vi som har trädgård som hobby 
fortsätta träffas inomhus och planera för kommande växtsäsong. Väl mött! 

  

Tisdag 1 september kl 18 börjar studiecirkeln FRÅN INGLASAD BALKONG I 
NORRA FÖRORTEN TILL YTTERSKÄRGÅRDSÖ 
UTAN LANDFÖRBINDELSE  

Studiecirkeln drivs i Vuxenskolans regi och omfattar fem 
kurstillfällen och 10 studietimmar. Den leds av Ulf Blanche som 
är en mycket engagerad medlem i Gillet.  

Plats: Stationsallén 2, Norrviken. Avgift 590 kr. 

Ulf kommer att sätta själva odlandet i centrum, alltså inte 
trädgårdsanläggandet. Ledsagade av många bilder kommer 
deltagarna att följa med på en odlingsresa under ett helt år med 
alla dess sysslor. Lyckade odlingar beskrivs, men också de totalt 
misslyckade och här funderas över möjliga orsaker. Målet för 
cirkeln är att lustfyllt förmedla den härliga känslan när fröer 
gror och perenner växer och nästan allting blommar.  

Välkommen med din anmälan! Tfn 96 36 96,  
e-post norrort@sv.se  

  _______________________________________________________________________________  

mailto:norrort@sv.se


Onsdag 23 september kl 19 i Amorinasalen dubbelarrangemang: NÄR MAN VILL 
HA ALLT med Peter Korn och i pausen ÅRETS 
SKÖRDETÄVLING 

FÖREDRAG: Sommaren 2002 träffade Peter Korn Mirjam och 
flyttade till henne i Eskilsby. Hennes tomt bestod av 2 hektar 
vildvuxen skogsmark med en igenvuxen myr i mitten. Tomten 
ligger inom Stora Håltets ägor som är av riksintresse som 
gammal odlingsmark. Hit från Örkelljunga flyttade Peter sina 
20 000 plantor fördelade på över  
4 000 arter. Han gör allt för att skapa så naturliga miljöer som 
möjligt för att växterna ska trivas och passa in i den nya miljön. 

Peter Korns trädgård är en privat botanisk trädgård med växter 
från hela världen. Det är också en plantskola med försäljning av 
ovanliga växter. Peter kommer att visa bilder och berätta om 
olika anläggningar. Det kommer också att finnas växter till 
försäljning.  

Läs mer på http://www.peterkornstradgard.se/ 

  

SKÖRDETÄVLING: Årets tema är läckraste 
anrättningen av squash och pumpor. Det kan vara 
allt från inläggningar till pajer. Vad är det godaste 
du gör av dessa maffiga grönsaker?  
Anmäl dig till Anita Kullerstedt, anita.kul@telia.com 
eller 073-827 27 94 senast 15 september. Kom sedan 
kl 18 på tävlingsdagen och lämna in ditt bidrag, så 
att juryn hinner smaka och bedöma innan föredraget 
börjar. 

Förfriskningar och lotteri som vanligt. 

  ______________________________________________________________________________   

http://www.peterkornstradgard.se/


Lördag 26 september kl 11-16 FÖRENINGSMÄSSA i Stinsen 

Även i år kommer vi från Gillet att visa upp verksamheten den 
dag då alla Sollentunas föreningar får en chans att tala om att de 
finns. Förra årets mässa var mycket lyckosam. Vi kom i kontakt 
med många Sollentunabor som inte tidigare hört talas om Gillet 
och lyckades värva flera nya medlemmar.  
Vi söker frivilliga, glada och språksamma medarbetare.  
Vill du stå ett pass i montern? 

Anmäl dig till Haidi Sayar 96 07 08 eller 
haidi.sayar@bredband.net senast 15 september. 

  ______________________________________________________________________________   

  

Favorit i repris: Söndag 27 september kl 12-15 på Hersby Hembygdsgård VÄXTBYTE 
och ÄPPELBESTÄMNING  

Även denna höst ordnar Gillet en dubbelträff på Hersby, men 
för första gången sker det på Hersbys höstmarknadsdag, då det 
brukar komma stora mängder besökare. Dels byter vi växter ur 
vårt överskott innan planteringssäsongen nått sitt slut och dels 
ordnar vi äppelbestämning. OBS! Även om du inte har något 
växtöverskott så kom ändå. 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. 

Om du vill veta vilka äppelsorter du har, så ta med dig minst tre 
”typiska” äpplen av varje sort. Det hjälper också om du vet 
ungefär hur gammalt trädet är. Som vanligt är det Viveka 
Sproge som bestämmer äppelsorterna. 

Fika kan vi göra i den trevliga serveringen. 

______________________________________________________________________________  

Onsdag 14 oktober kl 19 i Amorinasalen: ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT 
LYCKAS I DIN TRÄDGÅRD med Bosse Rappne  



En kär gammal bekant återkommer som föredragshållare till 
Gillet: Bosse Rappne.  

Alla har vi väl besökt Slottsträdgården för att inhandla växter 
och titta på utställningsträdgården och Linderödssvinen. Bosse, 
som ligger bakom verksamheten, har blivit en riktig kändis 
genom TV och det märks på kundtillströmningen. Då kan det 
vara lite extra roligt att få höra honom själv tala om sin syn på 
trädgård, odling och miljö och om hur man lyckas med sin 
trädgård. 

Som vanligt bjuds möjligheten att för en ”tjuga” sitta ned vid en 
kopp kaffe/te och prata en stund. 

______________________________________________________________________________ 

Torsdag 29 oktober kl 19 i Amorinasalen: VÄXTERNAS LATINSKA NAMN med Ida 
Trift  

Tricolor går väl an, men vad ska appropinquatus betyda? 
Apropå någonting? Grundkunskaper i botaniskt latin gör det 
lättare att minnas trädgårdsväxternas namn och ger små 
upplysningar om dem. Kanske säger namnet något om 
utseendet, eller om ståndorten – eller kanske om vem som 
”upptäckte” den. 
 
Ida Trift från Botaniska Sällskapet ger oss en kort men nyttig 
inblick i växtlatinet och även lite hjälp med uttalet. 

Kaffe/te, kaka och lotteri som vanligt.  

______________________________________________________________________________ 



Favorit i repris: Torsdag 12 november kl 19 FRÖBYTE hemma hos Agneta och 
Ingemar, Borevägen 9 

Även denna höst träffas vi för fröbyte – men uttrycket är lite 
oegentligt. De flesta fröna skänks bort utan att något måste 
lämnas i utbyte, utom för vissa rariteter. 

Vi träffas som vanligt kring ett stort bord, lägger ut det vi har i 
prydligt märkta portioner och sätter igång. Diskussionerna 
brukar vara livliga: Hur ser växten ut? Vilka odlings-betingelser 
kräver den? Varifrån kommer den?  

Det hela avrundas med en fikastund och mera prat. 

Anmäl dig till Agneta Östlund 070-783 8007 eller 
agneta.ostlund@telia.com senast 10 november.  

______________________________________________________________________________ 

Tisdag 24 november kl 19 i Amorinasalen: TRÄDGÅRDSUPPLEVELSER I 
LONDONOMRÅDET med Kerstin Pettersson 

Kerstin Pettersson visar bilder och berättar om 
 Trädgårdsamatörernas resa till London med omnejd den  
10-14 juli 2008.  De besökte och beundrade Sissinghurst Castle 
Garden, Wisley Garden, Great Dixter, Denmans Garden och  
Broadview Garden m m. Det blir också bilder från RHS 
Hampton Court Flower Show med utställnings-trädgårdar och 
allt i trädgårdsväg.  

Kerstin ger också personliga inblickar i vad det innebär att just 
vara på trädgårdsresa, där man vill passa på att handla växter 
även om det är ont om plats i resväskan. 

Kaffe/te, kaka och lotteri som vanligt. 
  

______________________________________________________________________________ 

Favorit i repris:  
JULPYSSEL hos Brunnsvikens Trädgård onsdag 16 december kl 18.30 



Som vanligt avrundar vi trädgårdsåret med att göra 
våra egna julgrupper hos Johan Orre och hans 
personal på Brunnsvikens Trädgård. Vi får en kort 
instruktion i vad man bör tänka på och sedan kan vi, 
med rabatt, välja växter ur sortimentet för att göra 
våra egna högst personliga julgrupper. För en liten 
slant får vi också förfriskningar i kaféet. 

Anmäl dig senast 9 december till Anita Kullerstedt, 
anita.kul@telia.com eller  
073-827 27 94 – begränsat antal platser!  
Tala också om ifall du vill fika under kvällen, så att 
personalen kan göra i ordning lagom mycket 

smörgåsar och kaffebröd. 

______________________________________________________________________________ 

Det kan förstås hända att det smyger in någon extra programpunkt eller blir någon 
ändring under hösten så håll ett öga även på hemsidan 
www.sollentunatradgardsgille.se  

______________________________________________________________________________ 

God Jul! 
Vårvinterprogrammet kommer i början av januari. 

______________________________________________________________________________ 

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 

_________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 
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