Valberedning:

Värnamo Trädgårdsförenings
Föreningsblad

Gunnel Holmgren 0370 -143 25
Hildegard Ek 0370 - 144 87
Gerd Eriksson 0370 - 169 18

2019-1
God fortsättning på det nya året önskar
hela styrelsen !

Information:
Värnamo Trädgårdsförenings styrelse består av:
Ordförande: Jacky Thang tel. 070-832 99 89
Vice ordförande: Kerstin Lundgren tel. 070-268 66 42
Kassör: Mona Bengtsson tel. 0370- 30 13 68
Sekreterare: Gunnel Stenmark
Ledamöter:
Britta Arvidsson
Christina Tonnvik
Gunnel Åstrand Johannesson

Föreläsning av ordförande Jacky Thang
Inspiration från olika Japanska trädgårdar
från vår till
höst.

4 Februari
Har du frågor och tips till styrelsen så skriv gärna till
medlem@varnamotradgard.se eller ring någon ovan.
Hemsidan är; www.varnamotradgard.se

Swish: 123 288 15 97

Johanneskyrkan
kl. 19.00
Entré och fika
60 kr

Har du en mailadress?
Anmäl den gärna till britta20arvidsson@live.se
Du som inte har någon mailadress får föreningsbladet via brev.

GDPR—Dina personuppgifter i medlemsregister och vid anmälan till aktivitet hanteras enligt dataskyddsförordningen.

En förening i samarbete med:
Studieförbundet Vuxenskolan
www.sv.se/finnveden

Årsmöte med
föreläsning om Chili

Vårträff
Föreläsning om prydnadsgräs av
Linda Schilén

4 Mars

1 April
Johanneskyrka kl 19:00

Johanneskyrka kl 19:00

Entré och fika 60kr
Icke medlem 100kr

Björn är skåningen som driver
en egen chilifarm och engagerar tusentals följare via sin Facebooksida ChiliLovers.nu

2017 skrev han boken Älska Chili som blivit oerhört populär
i chilikretsar. Under Björns föreläsningar pratar vi om chilifrukten och allt som hör den till.Allt från chilins ursprung,
historia till hur man bäst tar tillvara förädlar och använder
chilin i vardagen.

Trädgårdsloppis i Folkets park i samband med den stora
loppmarknaden.
Datum ej fastställd -

Är du eller vet du om någon är intresserad av
att hjälpa till i föreningsstyrelse arbete.

Linda Schilén är en inspirerande

trädgårdsprofil i radio, teve och på
trädgårdsmässor. Hon är trädgårdsmästare, föreläsare, författare,
konstnär och stylist och har sin ateljé
i trädgårdsmästar-bostaden på Överjärva Gård.
Linda medverkar ofta i TV 4 Nyhetsmorgon och har skrivit
böckerna Genvägar till en vacker trädgård och Genvägar till
köksträdgården.

Trädgårdsbesök hos Bengt Tonnvik
2019-06-03
Mer information i nästa utskick

Anmäl din trädgård för styrelsen om du vill öppna
din trädgård för allmänheten.
Vi annonsera samtliga trädgårdar i lokala tidning.
Öppen trädgård 2019-06-29

Kontakta valberedning !!

