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TROSABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
PROGRAM 2020

Trädgårdssällskapets program finns på vår webbsida www.trosatradgard.se. Följ gärna
webbsidan för eventuella ändringar och uppdateringar. Se även Facebook / Trosabygdens
Trädgårdssällskap.

Söndag
9 febr
Kl 14.00

ÅRSMÖTE
Pensionärernas hus, Smäckbrogatan 27, Trosa
Efter sedvanliga mötesförhandlingar får vi en presentation i ord och bild av
föreningens aktiviteter under 2019. Lotteri med trevliga vinster.

Mars

HÄMTNING AV HÄSTGÖDSEL – STENE GÅRD
Detta är en aktivitet som är beroende av när våren är på väg! Dag för hämtning
bestäms några veckor innan och meddelas på nätet och med e-post. Håll utkik!

Onsdag
11 mars
Kl 18.30

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

26-29 mars

Nordiska Trädgårdar, Älvsjömässan!

Onsdag
25 mars
Kl 18.30

EFTERTANKE OCH MILJÖTÄNK I VARDAGEN
Åke Pettersson, Västerljungs blommor, Västerljung. Ta med fika! Ingen avgift.
Växthusen är öppna och det finns möjlighet att handla för den som så önskar.
Anmäl dig till info@trosatradgard.se före 23 mars.

31 mars

PELARGONTÄVLINGEN är tillbaka!
Anmäl dig på info@trosatradgard.se senast 31 mars, då vi behöver veta hur många
sticklingar vi ska införskaffa. Sticklingarna hämtas på Nora trädgård (info mailas)
och kostar 40 kr/st.

Fredag
24 april
Kl 18.30

VÅRFÄGRING I NORA TRÄDGÅRD
Brita Zettergren, Nora Trädgård. Vi ser på och pratar om växter som klarar den
tidiga våren, och gör tillsammans fina vårplanteringar. Ta med krukor – eller köp
nya. Goda rådf år du av Brita, men planterandet gör du själv. Som vanligt betalar du
bara för växterna, med sedvanlig rabatt, Ta med fikakorg!
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23-24 maj

Skörda regnvattnet! Kursaktivitet på Lagnö Bo. Vi lär oss tekniker att ta hand om
och använda regnvatten för bevattning. Läs mer om kursinnehåll, kostnad, anmälan
etc på www.lagnobo.se/aktuellt.

Söndag
26 maj
Kl 10-13

STICKLINGSMARKNAD på Garvaregården, Trosa
Föreningens medlemmar säljer egna sticklingar avblommor och grönsaker. Ta med
bord för egen försäljning. Du som inte vill sälja själv och har plantor till övers kan
skänka dem till föreningens bord, där behållningen helt tillfaller Trädgårdssällskapet. Anmäl ditt deltagande till info@trosatradgard.se senast 23 maj.

Lördag
30 maj
Kl 14

BESÖK I EN JAPANSK TRÄDGÅRD hos Margaretha och Klas Roos,Narfes väg
9, Svalta, Nyköping
Här får vi se prov på alla de fyra klassiska japanska trädgårdstyperna: promenadträdgård, teträdgård, grus- och zenträdgård, varav en tempelträdgård, samt en
innergårdsträdgård. Kostnad 40 kr/person inkl fika betalas med kontanter på plats,
Anmäl deltagande senast 27 maj till info@trosatradgard.se

Söndag
14 juni

Plantbytardag, Lagnö Bo. För mer information se www.lagnobo.se/aktuellt

Onsdag
24 juni
Kl 18.00

BRANTA TÄPPAN, Laxne
Agneta Andersson visar sin trädgård som är anlagd i en gammal kulturbygd. Här
finns växthus, jordkällare, dammar, gångar och uteplatser där träd, buskar,
perenner och köksland samsas om utrymmet. Du kan ta med egen fikakorg, eller på
plats köpa kaffe/te med matig smörgås för 50 kr. Smörgås måste beställas i
samband med anmälan. Tag med kontanter! Anmälan till info@trosatradgard.se
senast 22 juni.

Söndag
28 juni

Tusen Trädgårdar. Arrangeras vartannat år av bl.a. Riksförbundet Svensk
Trädgård. Amatörodlare och professionella aktörer visar trädgård, parker och andra
odlingar. Sök information på nätet!

Torsdag
2 juli

Rosens dag arrangeras i hela landet. Trädgårdssällskapet har inget arrangemang i
år, men söker du på nätet finner du säkert trädgårdar där rosor visas.

Torsdag
20 augusti
Kl 18.00

TRÄDGÅRDSBESÖK hos Hanna Hofman-Bang, Vackebol, Västerljung.
Hanna visar sina odlingar av både köksväxter och blommor. Ta med egen kaffekorg
eller beställ kaffe och kaka för25 kr i samband med deltagaranmälan till
info@trosatradgard.se senast 18 augusti. Meddela om du vill samåka.

Söndag
30 augusti
Kl 10-16

PELARGONTÄVLING och loppis i samband med Trosa skördemarknad.
I år kommer pelargonerna tillbaka! Anmäl ditt deltagande före den 31 mars 2020, så
vi vet hur många sticklingar vi behöver. Anmäl till info@trosatradgard.se
Sticklingarna hämtas på Nora Trädgård (info mailas!) och kostar 40 kr/st. Skänk
gärna trädgårdsrelaterade prylar, kläder eller böcker till loppis. Kontakta oss på
ovanstående e-postadress om du vill lämna saker till loppis eller som lotteripriser.

Lördag
12 sept
Kl 13-16

TROSABYGDENS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP FIRA 20 ÅRSJUBILEUM!
Det firar vi med en subventionerad lunch med muntrationer på Trostorp. Anmäl ditt
deltagande genom att senast 1 september betala 200 kr – glöm inte att ange ditt
namn på betalningen!
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Lördag
17 okt
Kl 14.00

FÖREDRAG AV ÅKE TRUEDSSON, Tomtaklintskolans aula, Tomtaklintgatan 4,
Trosa
Åke har odlat i hela sitt liv. Frukt, bär och grönsaker. Han har också ägnat sig
åtväxtförädling och har prövat massor av sorter för att berika svenska trädgårdar.
Han har bl.a. varit ordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård och arbetar med
många internationella kontakter rörande växter. Han är en känd profil speciellt för
dem som odlar vitlök och tomater, då han också är ’primus motor’ för
Tomatklubben och Vitlöksklubben som han själv har startat. Vi ser fram emot att få
ta del av hans erfarenheter och tankar om odling. Biljettpris: 100 kr. Förköp:
Information kommer på websida och Facebook.

November

FLORISTERNA PÅ ÅSBACKEN ger oss handledning när vi skapar dekorationer av
vad naturen bjuder och kanske lite till. Allt material, såsom t ex stomme till krans
och det du vill binda runt den ingår i avgiften, liksom fika och glögg. Kostnad 450 kr/
personer. Vi återkommer med information om anmälan, betalning, etc.

