Information:
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
Ledamöter:
Britta Arvidsson 073-070 83 53
Ann Lund 070-910 46 16
Johan Simonsson (suppleant) 076-809 11 86
Valberedning:
Hildegard Ek - 0370-14487
Gerd Eriksson - 0370-16918
Ingela Hägg
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

Värnamo Trädgårdsförenings
2020-1
Ett nytt spännande odlings år att se fram emot.

God fortsättning på det nya året önskar
hela styrelsen.
2020-02-03 Inspirationskväll
Föreläsning av Johan Simonsson.
Johan ingår i styrelsen och mottog trädgårdsdiplom
2019. Han berättar hur han har byggt upp sin trädgård och vi får tillfälle att besöka den senare i höst .

Har du en mailadress?
Vi kommer i nästa utskick att skicka ut föreningsblad, nyheter
och notiser m.m. via Riksförbundet svensk trädgård medlemsportal. Alla medlemmar uppmanas går in och uppdatera sitt
mail adress.
Du som inte har någon mailadress får föreningsbladet via brev.

Plats: Johanneskyrka kl 19:00 Entré 60kr
En förening i samarbete med:
Studieförbundet Vuxenskolan

2020-03-02 Årsmöte

2020-05-04

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kallelse enbart på detta sätt.

Simon Larsson från Sparkarps plantskola berättar om årets nyheter i sin
plantskola, jordmån och odlingstips
m.m.

Är du intresserad av att hjälpa till
med styrelsearbete o dylikt?
V.v. kontakta valberedningen!

Under kvällen finns möjlighet att
köpa växter som Simon har med sig.

Pernilla Sandström från Kreatörskatalogen kommer och berättar om sin verksamhet och berättar även om inbjudan för dig som vill delta i Kulturrundan som anordnas första gången under maj månad.

Plats: Johanneskyrka kl. 19:00
Entré 60 kr

Plats: Johanneskyrka kl. 19:00

2020-05-21 och 2020-05-22
Värnamo Kulturrunda.

2020-04-06 Vårträff
Föreläsning av Eva Uppsäll.
Eva är trädgårdsdesigner från Älmhult och hängiven
odlare av blommor som används till snitt. I hennes
föreläsning får vi inspiration och tips hur man odlar
snittblommor.
Plats: Johanneskyrka kl. 19:00 Entré 60 kr

För dig som vill visa upp din trädgård under våren
finns nu möjlighet. Det är första gången det ordnas en
Kulturrunda i Värnamo
Mer information finns under
https://kreatorkatalogen.se/om-rundan
2020-05-XX Trädgårdsloppis i Folketspark
Är du intresserad att sälja växter eller trädgårdsrelaterade saker i Folketspark. V. v kontakta styrelsen.

2020-06-28 Tusen Trädgårdar
Du har väl inte glömt att anmäla dig till
Tusen trädgårdar i år?
Meddela styrelsen om du vill att vi skall lägga till din
trädgård i annons, event och facebook.

