
Har du frågor och tips till styrelsen så skriv gärna till  

medlem@varnamotradgard.se eller ring någon ovan. 

Hemsidan är; www.varnamotradgard.se 

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. 0370-301368, 076-8001368 

Sekreterare: Gunnel Stenmark  tel. 0370-30 12 63  

Ledamöter: Britta Arvidsson  tel. 0370-65 70 93 

Christina Tonnvik tel. 073-222 05 42  

Gunnel Åstrand Johannesson tel. 0370-17317 

Sommarens aktiviteter 
 

2018-07-01 

Tusen Trädgårdar 2018 

I sommar är det åter igen dags för Tusen Trädgårdar.  

Många av våra medlemmar kommer troligen att öppna upp 

sina trädgårdar för allmänheten. Mer information om vilka trädgårdar  

som är öppna finns på länken nedan. 

http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/ 

2018-07-18  

Trädgårdsutflykt till Rosenlunds Rosar ium i Jönköping. 

 Samåkning från Vandalorum kl. 13.00 Ta med fikakorg eller fika där.  

 

2018-09-03 
Trädgårdsutflykt till 2017 diplomvinnare Susanne Smedberg trädgård i 

Broddarp 2 i Skillingaryd. Samåkning från Johanneskyrkans parkering 17:20. 

Medtag egen fika. 

Nästa föreningsblad kommer i september. 

2018-10-01 
Höstträff med föreläsning av Sara Brenner om magnolior, lönnar och vedartade 

buskar. Johanneskyrkan kl. 19-21. Entré och fika 60 kr. 

2018-11-05 
Höstträff och föreläsning av Camilla Daher om Nya favoriter och gamla  

bekantskaper i älskat kaos. Johanneskyrkan kl. 19-21. Entré och fika 60 kr. 

2018-2 

En förening i samarbete med:  

Studieförbundet Vuxenskolan 

www.sv.se/finnveden 

Värnamo Trädgårdsförenings 

Föreningsblad 

Nu har våren äntligen kommit :) 

Det är bråda dagar med att rensa ogräs, så och delar plantor.  

Det är mycket som händer i trädgården.  

Styrelsen önskar alla en trevlig vår och sommar. 
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Trädgårdsloppis i Folkets Park  

2018-05-20, kl. 10-14 
Årets trädgårdsloppis kommer att arrangeras i samband med stora 

loppisen i Folkets park. Trädgårdsföreningen har reserverat  

2-3 bord gratis för medlemmar som vill sälja växter, 

trädgårdstillbehör o dyl.  
 

Intresseanmälan senast 2018-05-18 till Mona Bengtsson  

076-8001368 eller mona.bengtsson@vmomail.se 

Trädgårdsvandring hos  

Jeanette Von Setten 

2018-06-11, kl. 18-20 
Plats: Rannäs, Rydet 1, 331 72 Forsheda 

Samåkning från Vandalorum parkering 17:30 

Vi tänder grillarna vid fint väder. 

Ta med eget fika och något att grilla. 

Endagsresa till Nordvästra Skåne.  
Lördagen 4 augusti 
Vi besöker bl.a. Ann och Håkan 

Wahlströms trädgård i Åstorp, 

Ulla Molins trädgård i Höganäs, 

och Gunilla Bokelunds trädgård i 

Ängelholm. Lunch på Erikslunds 

hotell och kvällsfika i trädgårds-

caféet Vildrosor och höns.  

 

Pris per person: 580 kr 

I bussresan ingår lunch och 

kvällsfika samt entréer.  

Medtag eget förmiddagsfika. 

 

Anmälan till Birgitta Simonsson  073-2224997 el. 0370-24095 

Tredagarsresa till Östra Småland 
Söndag 8 juli  – Tisdag 10 juli  

 

Nu kör vi igen!  
Vill du åka med, koppla av och njuta av tre härligt lyxiga,  

avkopplande dagar med helpension? 

 

Resan för alla trädgårdsintresserade. Vi erbjuder inspirerande besök i 

många fina privata trädgårdar i Vetlanda, Påskallavik, Målilla,  

Oskarshamn, Västervik och Loftahammar m.fl. 

  

I resans pris ingår:• Bussresa • 2 övernattningar med del i dubbelrum i 

Oskarshamn • 2 hotellfrukostar • 2 middagar 3-rätters buffé inkl. 

kaffe • 3 luncher • Bussfika samtliga dagar  

 

Pris per person: 2950 kr 

 

Tillägg: Enkelrum 590 kr, avbeställningsskydd 100 kr,  

dryck till middagarna och ev. entréer. 

Övrigt: Resan kräver att man är beredd att gå en liten bit 

om bussen inte kan köra ända fram till trädgården.  

 

Anmälan till Schulz Resor, tel. 0370-33 60 10, 

070-849 80 00, senast 31 maj. 
www.schulzresor.se 

Har du en mailadress?  

Anmäl den gärna till medlem@varnamotradgard.se  

Du som inte har någon mailadress får föreningsbladet via brev. 
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