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Nyhetsbrev oktober 2021

Äntligen börjar samhället öppnas upp och vi hoppas nu att så många som möjligt kan delta vid
våra kommande aktiviteter. Efter en vår och sommar där digitala möten har varvats med fysiska,
har vi ändå kunnat hålla ett antal medlemsarrangemang trots att vi vid enstaka tillfällen har behövd
avlysa arrangemang pga rådande smittläge. Vi kunde igen köra vår trädgårdsauktion i Agneta och
Uffes fina trädgård Fridhem. Lite för få deltagare har det tyvärr varit vid de Öppna trädgårdar som
arrangerades i sommar. Likaså besöket hos Kärlekens trädgård. En anledning kan ha varit den
varma sommaren som kanske gjorde att många valde stranden för bilresa och trädgårdsbesök. Vi
vet dock att besök i trädgårdar där vi träffar likasinnade, får inspiration och kunskap är en viktig del
i vår förenings aktiviteter, så vi skall nu i samband med nästa år planeringsarbete  försöka hitta lite
nya former för Öppna trädgårdar, besök i offentliga trädgårdar och Handelsträdgårdar. Ett
återöppnad samhälle ger oss även en helt annan möjlighet till samordning av resor etc.
Förutom en fantastisk visning av Peters trädgård med alla drömmar och idéer för framtiden, besök
hos Ann-Maria som driver Ekhagens perenner och växtbyrardagen, evenemang där många åkte
hem med fullastade bilar, har vi i år även kunnat hålla Lökfrossa. En tidigare succe som vi i år ville
testa igen. Och succe blev det! Evenemanget blir nog återkommande nästa år men då med ett
större utbud av lökar. Detta då alla lökar gick åt som smör i solsken.
Ett annat evenemang som har gett lite blodad tand är att varje år hålla en studiecirkel. Fjorårets
studiecirkel, Design i trädgården hade ca 20 deltagare. Årets studiecirkel med temat Vatten i
trädgården hade ca 15 deltagare. Vad blir nästa säsongs tema?
Trädgårdsringarna har varit mycket aktiva i år och det har under sommaren hålls ett antal träffar i
de olika ringarna. Nästa säsong blir det dock nya uppsättningar, se mera information nedan.
Finns idéer eller önskemål på tema för studiecirkel, föreläsningar eller evenemang så tveka inte att
kontakta någon av oss i styrelsen.

Och med förhoppningar om att vi ses vid kommande höst- och vinterevenemang så önskar vi er
alla en fin höst och vinter!

MVH Styrelsen

Hösten och vinterns program

21 november kl 15: Fotografera i trädgården. Föreläsning av fotograf Peter Ericsson,
Fontänen Linköping
En föreläsning som ger oss tips och inspiration för en framgångsrik trädgårdsfotografering. Peter
Ericsson är fotograf stationerad i Norrköping med hela Sverige som arbetsfält, se
https://pefoto.se/. Kostnad 60 kr för medlemmar och 100 kr för Icke-medlemmar. Fika och lotteri.
Ta gärna med lotterivinster.
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23 januari kl 14 (OBS tiden): Klätterväxter. Föreläsning av Owe Jaktlund. Fontänen
Linköping.
Ett föredrag som går på tvären genom släktträdet och istället bara handlar om de växter som kan
klänga eller klättra för att ta sig upp till ljuset. Det har blivit en lista på drygt 40 släkten med en
eller flera arter och former som är intressanta för våra trädgårdar. Owe går igenom såväl vedartade
och perenna växter samt några annueller, som då inkluderar de som inte överlever en normal
vinter hos oss. Några av växterna är gamla bekanta för de flesta av er men kanske är det någon
som ni aldrig har hört talas om. PS Klematis och rosor ingår inte i föredraget.

Kostnad 60 kr för medlemmar och 100 kr för Icke-medlemmar. Fika och lotteri. Ta gärna med
lotterivinster.

6 februari kl 15: Årsmöte och föreläsning om frösådd av annuella blommor av Natalia Nunez.
Fontänen Linköping.
Natalia Nunez, utbildad trädgårdsmästare och snittblomsodlare som driver Den goda floran
kommer i denna föreläsning ta upp odlingsvärda blommor både till snitt och som förgyller
trädgården. Frösådd är temat och vi går igenom olika tekniker och aspekter för att lyckas. För mer
information https://dengodafloran.se/. Inget inträde.

27 mars kl 14 (OBS tiden): Rosor. Föreläsning av Roland Hermansson. Fontänen Linköping.
Odlingsvärda rosor för nordiska förhållande och hybridiseringsarbete. En av rosorna med Roland
som förädlare är den populära Ydrerosen. Kostnad 60 kr för medlemmar och 100 kr för
Icke-medlemmar. Fika och lotteri. Ta gärna med lotterivinster.
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24 april kl 15: Växtbytardag. Hos Peter Hult,  Kuggtorp Grönlund, Gammalkil.
Passa på att byta/sälja överblivna växter från höstens trädgårdsrensning eller årets frösådder.
Märk växterna med namn och pris. Det blir även fika, lotteri och trädgårdsmingel. Kostnad 40 kr
för medlemmar och 60 kr för Icke-medlemmar. Fika och lotteri. Ta gärna med lotterivinster.

8 maj kl 15: Vi besöker plantskolan Linudden.
Sortimentet omfattar till stor del det som kanske är lite svårare att hitta i de flesta andra
plantskolor, även om också vanliga sorter erbjuds. Det behöver för den skull inte vara svårodlat
eller exklusivt, även om det kanske kan gälla för en del erbjudna växter. Tyngdpunkt ligger på
Magnolia och Rhododendron, men även andra buskar och träd, ovanliga perenner, lökväxter,
orkidéer wtc erbjuds. Urvalet görs främst med tanke på entusiaster, men många plantor är också
lämpliga för nybörjare och många plantor har valt för deras härdighets skull. Se gärna mera
information https://linudden.se/. Vi hoppas kunna arrangera samåkning till Linudden. Mera
information kommer. Inget inträde.Ta med fikakorg.

14 maj kl 10 - 15: Vi tillverkar lätta tråg. Ann-Christine Holmgren guidar oss. Hos Ranveig
Nåbo. Ryckelsby Åhagen.
Välkommen till en endagskurs i gjutning av lätta tråg. Ett snyggt inslag i trädgården och perfekta
för känsliga växter och alpiner. Vi kommer att köpa in material som du betalar på plats. För ett
mindre tråg, ca 30x30x20 ligger materialkostnaden på ca 150 - 200 sek och därutöver tillkommer
en kursavgift på 100 kr. Ta med egen form, plasthandskar och skyddande kläder. Ta gärna med
lunch. Fika bjuder vi på. Max antal personer är 12. Anmälan görs till ranveig@sta-ostgota.se.

Trädgårdsringar
Till nästa år kommer vi att sätta ihop nya trädgårdsringar. I samband med detta kommer an
anmälningslista att skickas ut till samtliga medlemmar.

Öppna trädgårdar
Vi kommer att testa lite nya idéer för Öppna trädgårdar. Vi återkommer med mera information,
men hör gärna av dig till någon i styrelsen om  du redan nu vet om att du vill öppna din trädgård
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under nästa säsong. Vi har redan nu ett antal anmälda så vi både hoppas och tror att vi skall få
ihop ett bra sätt att kunna ge våra medlemmar möjligheter att besöka så många trädgårdar som
möjligt.

Kommunikation
Kommunikation till våra medlemmar ges huvudsakligen genom mailutskick, hemsida
https://www.sta-ostgota.se/ och vår facebooksgrupp
https://www.facebook.com/groups/staostgotakretsen.
Vi försöker så långt möjligt kommunicera digitalt så får du inget mail så hör av dig till
linnea.nabo@gmail.com. Har du inte möjlighet att ta del av hemsida eller mail, så meddela Abhay
abhay@sta-ostgota.se så skickar vi Nyhetsbrev per post.
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