
  

 

Vårprogram nr 2, 2007 

Vintern, den lilla som blev, försvann lika plötsligt som den 
kommit och krokus och julrosor stod på kö och slog ut på ett par 
dagar. Vilken lovande start på våren! I Gillet kommer vi att 
förgylla vår och sommar ytterligare med hjälp av innehållet i 
detta program. Väl mött! 

______________________________________________________________________________ 

  Onsdag 18 april kl 19 i Amorinasalen YMPKURS med Rolf Näreskog och 
Lennart Svahn från 
Sveriges Pomologiska 
Sällskap.  

Anmälningsavgiften är 100 kr 
per person för medlemmar och 
betalas på plats efter anmälan 
till Agneta Östlund 96 06 70, 
070-783 8007, eller 
agneta.ostlund@telia.com  
senast 2007-04-11. 

  

  

______________________________________________________________________________ 
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Tisdag 8 maj kl 18-19 guidad visning av utställningen BLOMSTERSPRÅK på 
Nationalmuseum. Därefter äter vi en bit mat på restaurang i närheten. 

Saxat från Nationalmuseums hemsida: 

I denna prunkande utställning presenteras blomstermotiv i europeisk konst från renässansens 
botaniska planschverk till dagens abstrakta blommor. Se symboliken och upptäck blommornas 
dolda innebörd. Utställningen bidrar till att uppmärksamma 300-årsjubileet av Carl von Linnés 
födelse. Kärnan i utställningen utgörs av Nationalmuseums egna samlingar kompletterade med 
betydande inlån från främst europeiska museer och samlingar. Närmare 200 föremål som böcker, 
målningar, akvareller, skisser, fotografi, keramik och glas visas.  

Varje deltagare betalar sin egen entréavgift och Gillet betalar för guiden. OBS! Antalet 
platser är begränsat! Anmäl dig till Agneta Östlund 070-783 8007, 96 06 70 eller 
agneta.ostlund@telia.com senast 26 april. 

______________________________________________________________________________ 

  Början - mitten av maj DYNGTRÄFF.  
Vi meddelar per e-post och på 
hemsidan vilken dag det blir. 

Utrustade med stövlar, grepar, sopsäckar, 
släpkärror och gott humör tar vi så 
mycket hästgödsel vi vill ha ur 
containern hos Sollentuna Ridklubb, 
Vibyvägen 74.  
Det blir smaskens för våra trädgårdar! 

______________________________________________________________________________   
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Torsdag 14 juni kl 18 VÄXTBYTARTRÄFF 
hemma hos familjen Sayar, Söderängsvägen 
13A. 

Dags för Gillets traditionella vårträff utomhus, där vi 
byter vårt eget växtöverskott mot någon annans. Vem 
vet vilka fynd man kan göra? Dessutom, inte minst 
viktigt, bjuds alla på chansen att träffa likasinnade och 
ha trevligt. 

Vi hoppas förstås på vackert väder så att kaffet/téet 
inte blir utspätt, men till nöds kommer vi att kunna 
vara i familjens garage. Låt dig därför inte avskräckas 
av lite regn. 

  

______________________________________________________________________________ 

  Lördag 16 juni ORKIDÉUTFLYKT TILL 
HÄVERÖ PRÄSTÄNG OCH BERGBY 
NATURRESERVAT  
tillsammans med Uppsala Trädgårdssällskap.  

Gillets medlemmar är välkomna att delta i Uppsala 
Trädgårds-sällskaps årliga orkidéutflykt. Olle Klaar, 
som är mycket kunnig inom området, kommer att 
guida bland guckusko och andra skönheter. Ta med 
matsäckskorg! Träffen börjar klockan 11 i Bergby. 

Anmäl dig till Ingvald Kullgren 35 69 62 eller 
ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se senast 10 juni. 
Ingvald samordnar samåkningen. Meddela om du 
kan erbjuda platser i egen bil. 

 

_____________________________________________________________________________   
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Söndag 17 juni 
HELDAGSUTFLYKT MED BUSS 
TILL WIJ TRÄDGÅRDAR OCH 
TRÄDGÅR’N i SÖDERFORS. 

Först styr vi mot Trädgår´n i Söderfors, 
som är en handelsträdgård med rosor 
och clematis som specialitet. Den ligger 
naturskönt invid Dalälven.   
En kortare visning av trädgården, 
sedan är det shoppingdags. Besök 
gärna hemsidan 
http://www.tradgarn.com/  

Därefter bär det vidare mot Wij, där vi börjar med lunch (ej inkluderad), för att sedan få 
en guidad visning av trädgården. Då det är invigning denna helg, finns det extra 
mycket att se. Vi har tid att ströva en stund på egen hand innan det är dags för 
hemfärd.  
 
Avfärd kl. 08:00, hemma igen ca kl. 20.00. Pris per medlem 50 kr, icke medlemmar, i 
mån av plats, 100 kr. Buss och entréavgifter betalas av Gillet. Anmälan till Haidi Sayar 
08-96 07 08 eller haidi.sayar@bredband.net senast 5 juni.  

______________________________________________________________________________ 
 

Fler aktiviteter under sommaren 

Trädgårdsvandringar, trädgårdsvandringar och åter 
trädgårdsvandringar hela sommaren lång! Om du vill 
visa din trädgård så kontakta Ingvald Kullgren, 35 69 
62 eller ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se   

Som du säkert vet vid det här laget går det precis lika 
bra att förevisa en jordhög och berätta om dina 
trädgårdsdrömmar som att invitera till en 
djungelvandring. Entusiasmen och trädgårdsglädjen 
kommer att möta dig alldeles oavsett. 

 

 

 

 

________________________________________________
______________________________ 
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Missa inte  

 Mässan Nordiska Trädgårdar 29 mars – 1 april 
 Linnéfirandet, titta på Gillets hemsida, där kan du hitta många länkar 

 Ulriksdal Flower Show, som kommer att äga rum 30 augusti – 2 september. 
Sollentuna Trädgårdsgille ska förstås försöka få vara med igen. Odla gärna 
perenner som vi kan sälja i ståndet för att locka intresserade potentiella 
medlemmar! 

______________________________________________________________________________ 

Kom ihåg att titta på hemsidan: www.sollentunatradgardsgille.se  

Anmäl din e-postadress till Ingvald Kullgren så får du påminnelser och 
extrautskick: ingvald.kullgren@zeta.telenordia.se    

Vill du kontakta styrelsen så ring gärna Agneta Östlund 96 06 70 eller 070-783 
8007, eller Ingvald Kullgren 35 69 62. 

______________________________________________________________________________ 

Väl mött på föreningens träffar! 

Styrelsen 
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