Karlskoga Trädgårdsförening
Hemsida: www.karlskogatradgardsforening.se
Facebook: Karlskoga Trädgårdsförening och Karlskoga
trädgårdsförening medlemmar.
Kontakt
Eva Sahlberg Blom: eva.sahlbergblom@gmail.com, 070-305 41 56

PROGRAM
HÖST 2022

Betala årsavgiften, 100 kr per hushåll,
senast den 1/2-23 till Plusgiro 28 90 02-8,
Swish 123 689 84 53 alternativt via QR-koden
här intill. Kom ihåg att ange namn och ev.
Ändrad adress, telefon eller e-postadress.
Meddela adressändring till Lena Pöpke,
e-post: medlem-ktf@gmail.com
tel: 070-223 99 28
Behandling av personuppgifter: Karlskoga Trädgårdsförening följer
GDPR. Om du vill veta mer finns det information på vår hemsida
under fliken ”medlem”.
Följande företag lämnar rabatter till föreningens medlemmar
•

Brickegarden Växter i Karlskoga, 0582-72 52 00
(beställning görs på telefon)

•

KEBE Cykel & Motor i Karlskoga, 0586-324 00,
www.kebekarlskoga.se

•

Klockargårdens Handelsträdgård i Visnum, 070-652 90 42

•

Stolpens Trädgård i Stolpen, Kristinehamn, 0550-311 50

Medlemskortet med ifyllt namn visas upp i samband med köp.
Rabatter kan vara förenade med vissa villkor och vissa varor kan
vara undantagna.
Karlskoga Trädgårdsförening samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

1942-2022
80 år

20 augusti kl. 11.00-14.00
Höstmarknad, Gamla Bofors Station

20 november kl 14.00
Föredrag ”Skörda, lagra, laga”, Rävåskyrkan

I samband med Mumblingsdagen håller vi vår årliga höstmarknad
på Gamla Bofors Station. Här kan du köpa eller sälja plantor, delade
perenner, trädgårdsprodukter, överskott av din skörd och förädlade
produkter samt hantverk.

Odlaren, författaren och trädgårdsbloggaren Johannes Wätterbäck
från den välkända bloggen Farbror Grön tipsar om hur och när man
bäst tar vara på sin skörd.
Följ gärna bloggarduon på www.farbrorgron.se

Anmälan och information om försäljning:
Joy Toivonen – sys19@hotmail.com, 070-486 02 65

Föredraget är gratis för medlemmar och trädgårdsföreningen bjuder
på fika, eftersom vi firar 80-årsjubileum.

3 september kl. 11.00-15.00
Stolpens Trädgård, Kristinehamn
Medlemsförmån på Stolpens trädgård lördagen den 3 september.
Hösten är en utmärkt tid att plantera perenner, buskar och träd.
Passa på att fynda på Stolpens höstrea. Om du vill köpa växter som
inte finns med på rean får du 20 % rabatt just den här dagen mot
uppvisande av ditt medlemskort.
17 september kl. 10.00
Västerängens äppelodling, Linnebäck
KRAV-godkända Västerängens äppelodling i Linnebäck visar upp
sin fina odling med omkring 2000 äppelträd. Passa på att köpa med
dig lite goda äpplen och honung.

Anmälan till Eva Sahlberg Blom – eva.sahlbergblom@gmail.com,
070-305 41 56
4 december kl 14.00-17.00
Gör din egen julgrupp, Villingsbergsgården (campingen)
I denna workshop gör vi julgrupper och kransar. Anja visar även hur
floristerna gör rosetter av tygband och ståltråd. Blommor, kärl och
dekorationer finns att köpa på plats till bra pris. Ta gärna med dig
egen kruka, korg eller annat kärl som du vill göra en dekoration i.
Max 10 deltagare, pris 200 kr inkl. fika + blommor och material.
Anmälan till Anja Weidt – anja@weidt.se, tel 070-670 92 77

Varmt välkommen till våra aktiviteter!
9 oktober kl 14.00
Föredrag: ”Odla blommor och grönt tillsammans!”, Rävåskyrkan
Låt dig inspireras av Anette och hennes fina potager (köksträdgård
på franska) på Boäng! I sitt föredrag berättar hon om vilka
grönsaker och blommor som passar att odla ihop, jordförbättring,
olika odlingsmetoder, bra sorter och förädling samt förvaring av den
egna skörden.
Följ gärna Anette på bloggen daylily-potager.blogspot.se
Föredraget är gratis förmedlemmar och trädgårdsföreningen bjuder
på fika, eftersom vi firar 80-årsjubileum.
Anmälan till Eva Eriksson – evamaria55@telia.com, 070-345 07 67

För mer information: www.karlskogatradgardsforening.se

