Med detta utskick passar styrelsen på att
önska alla medlemmar en
trevlig höst och vinter.

Värnamo Trädgårdsförenings
2019-3
I samarbete med Värnamo kulturförvaltning
och Studieförbundet Vuxenskola arrangeras

Information:

”Äpplets dag”

Värnamo Trädgårdsförenings styrelse består av:
Ordförande: Jacky Thang tel. 070-832 99 89
Vice ordförande: Christina Tonnvik 073-222 05 42
Sekreterare: Christina Tonnvik 073-222 05 42
Kassör: Mona Bengtsson tel. 076-800 13 68

Datum: 2019-09-15
Plats: Biblioteket (Gummifabriken)

Ledamöter:
Britta Arvidsson 073-070 83 53
Ann Lund 070-910 46 16
Johan Simonsson (suppleant) 076-809 11 86
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

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

Program ”Äpplets dag”
Kl: 12:00– 12:40
Kort föreläsning av pomolog Mattias Iwarsson.
•
•
•
•
•

Hur känner man igen äppelsorter?
Hur skall man gödsla?
Vilka sjukdomar finns det?
Vilka sorter är värda att satsa
på?
m.m.

Kl: 12:40 - 14:30
Sortbestäm dina äppelträd.
Ta med "Fem Fina Frukter" av
varje sort så kan jag som är pomolog försöka ge dig ett
namn och kanske något om sortens historia. Du kan
också få reda på vilka äppelsorter som pollinerar
varandra.

Övriga aktiviteter:
•

Kommunen informerar om
kommande grön kulturplan.

•

Provsmakning av svenska
äppelsorter.

•

Försäljning av Äppelaffisch till
förmånlig pris för dig som är
medlem.

Medlemsmöte ”Höstträff i Oktober”
Förslag på aktivitet är under planering och ej spikat.
Öppna förslag från styrelsen.
Bingo, växt- och fröbytardag m.m.
Ta med överskott av växter, fröer, vinster till vinstbordet.
Datum: 2019-10-07
Plats: Johanneskyrka
Kl. 19-00—21:00

Novemberträff med föreläsning om
”Odla hydroponiskt”
Andreas Andersson är NO-läraren från Skåne som för fem år
började odla med sina elever på Axonaskolan. Han föreläser om
hur man förlänger odlingssäsongen genom att odla hydroponiskt
och han är även skrivit om temat för tidning ”Hemträdgården”
och ”Natur och trädgård”
Datum: 2019-11-04
Plats: Johanneskyrka
Tid: Kl 19:00-21:00

