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TROSABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
PROGRAM 2018

För eventuella ändringar, se hemsidan www.trosatradgard.se. Se även Facebook /
Trosabygdens Trädgårdssällskap.

Lördag
3 febr
Kl 11

VI MÖTER VÅREN I EDWARD ANDERSSONS VÄXTHUS
Bergianska Trädgården, Stockholm
Växthuset rymmer bl a medelhavsområdets inhemska och odlade växter,
planterade i landskap med klippor och terrasser. Kanske får vi se blommande
citroner och ginst! Föreningen bjuder på guidad visning av växthuset. Se
www.bergianska.se. Lunchmöjligheter finns i grannhuset. Föranmälan senast 25
januari till Marianne Cederwall.

Söndag
18 febr
Kl 14

ÅRSMÖTE
Pensionärernas hus, Smäckbrogatan 27, Trosa.
Vi inleder med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Därefter får vi återuppleva
”Trädgårdsåret som gick” i ord och bild. Vi bjuder på kaffe och smörgås och har ett
lotteri med fina priser.

Tisdag
6 mars
Kl 19

TRÄFF FÖR NYA MEDLEMMAR
Studiefrämjandets lokaler, Viktoriagatan 20 B, Trosa
Nya medlemmar inbjuds till en informationskväll. Särskild inbjudan kommer.

Söndag
18 mars
Kl 14

ODLA DÄR DU ÄR OCH ODLA HELA ÅRET
Aulan,Tomtaklintskolan, Trosa
Farbror Grön – Johannes Wetterbäck – berättar om hur han odlar ätbart på tre olika
ställen i Västeråstrakten och hur han förlänger säsongen. Han talar också om
”Vattenbrist”. Kostnad 95 kr för medlem / 150 kr för icke medlem. Förköp via
Ticketmaster. Se www.ticketmaster.se. Ev resterande platser säljs vid dörren. Kaffe i
pausen.

22-25 mars

NORDISKA TRÄDGÅRDAR I ÄLVSJÖ
Se www.nordiskatradgardar.se. Se rabattkupong i Hemträdgården nr 1..

Onsdag
11 april
Kl 18.30

FÖREDRAG OM BLOMMOR OCH BIN - POLLINERING
Pensionärernas Hus, Smäckbrogatan 27, Trosa
Ulf Färgare från Naturskyddsföreningen berättar och visar bilder om binas betydelse
för vår växtlighet. Senare i vår besöker vi ett bisamhälle i Trosa. Tid och plats för
detta meddelas via hemsidan.

2
April

SOMMARENS PELARGONTÄVLING
I år gör vi ingen gemensam utfärd, utan sticklingarna kommer att finnas på Nora
Trädgård fr o m 26 april. Sticklingarna kostar 40 kr styck och måste hämtas senast 9
maj. Sedan sköter du om dem fram till finalen på Trosa skördemarknad den 26
augusti.

Lördag
12 maj
Kl 14

VÅRFÄGRING HOS FAMILJEN HOLMGREN I GNESTA
En innehållsrik villaträdgård med många träd och buskar, olika sippor och vårlökar
samt flera magnolior och azaleor som förhoppningsvis år på väg att slå ut.
Samåkning från Vagnhärads järnvägsstation kl 13.30. Ta med fikakorg!

Lördag
19 maj
Kl 10-13

STICKLINGMARKNAD
Föreningens medlemmar säljer egna sticklingar, frösådder och plantor. Du som inte
vill sälja själv och har plantor att avstå, kan skänka dem till föreningens bord, där
behållningen helt tillfaller Trädgårdssällskapet. Ta med bord för egen försäljning.
Kaffeserveringen är öppen.

Lördag
26 maj
Kl 10.30

TRÄDGÅRDSBESÖK I LINUDDENS TRÄDGÅRD, ARNÖ, NYKÖPING
Spännande trädgård med blommande magnolia. Försäljning av ovanliga och
svåråtkomliga växter. Vi samåker från Vagnhärads station kl 9.30. Ta med kaffekorg!
Se www.linudden.se.

1 juli

TUSEN TRÄDGÅRDAR
Se www.tradgardsriket.se/tusentradgardar. Du kan också öppna din trädgård!

2 juli

ROSENS DAG
Se www.rosensdag.se

Torsdag
5 juli
Kl 18

TRÄDGÅRDSPROMENAD I TROSA I HONUNGSROSORNAS TID
Vi promenerar till några trädgårdar i Trosa stad för att njuta av doft och blomning.
Samling vid Pensionärernas Hus där vi kan parkera.

Måndag
16 juli
Kl 18.30

TRÄDGÅRDSBESÖK PÅ KVEGERÖ
Besök i familjen Irenheims trädgård, Krogvägen 2, bl a fylld av en mängd vita
ettåringar i krukor. Görel bjuder på kaffe och kaka. Samåkning från Vagnhärads
station kl 18.15.

Söndag
5 augusti
Kl 11

TRÄDGÅRDSBESÖK HOS HÅKAN STENSTRÖM,SKÖLDINGE
En uppföljning av Katrineholms trädgårdsarkitekt Håkan Stenströms föredrag i
höstas: ”Kontrastverkan i trädgården, nu i verkligheten”. Samåkning från
Vagnhärads station kl9.30 – ca 7,5 mil. Ta med picnic-korg!

18-19 aug

SVENSK TRÄDGÅRDS SOMMARMÖTE 2018 I BLEKINGE
Se tidningen Hemträdgården nr 2.

Söndag
26 aug
Kl 9.30

FINAL I PELARGONTÄVLINGEN, TROSA SKÖRDEMARKNAD
På Trosa skördemarknad visar deltagare i årets pelargontävling upp sina resultat.
Första och andra pristagare utses av vår domare. Allmänheten röstar på sin favorit.

Kl 12.30
Kl 13-15

Prisutdelning. Lotteri med fina priser.
Trädgårdsloppis! Vi tar gärna emot växter, frön av kända växter och mindre
trädgårdsting. Behållningen går till Trädgårdssällskapet.
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Onsdag
5 sept
Kl 18.30

TRÄDGÅRDSBESÖK I LINDÄNGEN, ENHÖRNA
Vi besöker Ulla-Britt Selegård på Plöjarvägen 17, där vi beundrar bladväxter i olika
färger. Sedan går vi en kort promenad till Mats Arvidsson, Plöjarvägen 51, som har
formklippta träd och buskar samt perenner och sommarblommor. Här kan vi också
dricka vårt kaffe. Samåkning från Vagnhärads station kl 17.30. Ta med kaffekorg!.

Söndag
7 okt
Kl 9

MATLAGNING I SKÖRDETID MED JENS CARLSSON
Vi samlas kl 9 för skörd på Korslöts gård (mittemot infarten till Korslöt).Sedan åker
vi till ett storkök för att med Jens (kock och odlare) hjälp tillaga skörden som vi äter
tillsammans.Ta med förmiddagsfika. Min 10 max 20 personer.Kostnad 500 kr för
medlem och 700 kr för icke medlem, Bindande anmälan till Marianne Cederwall
senast 26 sept.

Onsdag
17 okt
Kl 18

BOKASHI – HUSHÅLLSAVFALL GER BÄSTA MATJORDEN
Pensionärernas hus, Trosa
Kajsa Sjaunja från Mikrojord berättar och svarar på våra frågor om hur du
omvandlar hushållsavfall och trädgårdsrens till finaste matjord på kort tid med hjälp
av effektiva mikroorganismer. Kajsa säljer denna kväll utrustning till rabatterat pris.

Lördag
20 okt
Kl 9-11

HÄMTNING AV GÖDSEL PÅ YTTERSTENE GÅRD
Ytterstene är en hästgård i Västerljung strax utanför Trosa (infart mittemot vägen in
till Troslanda). Där välkomnar oss Anne-Marie Stockhaus att hämta gödsel till våra
trädgårdar. Gäller endast medlemmar!

