Höstprogram 2019
Tisdag 6 augusti
Vi startar upp höstsäsongen vid Himmelstalunds utbildningscentrums trädgårdar.
Irene Hansson guidar oss runt bland perenner, sommarblommor, fruktträd m.m.
Tid och plats: Samling utanför växthusen kl. 18:00
Anmäl deltagande senast den 5 augusti till Anne-Marie Zingmark, 070-608 97 55,
eller amt.zingmark@telia.com

Lördag 17 augusti
Tema för denna utflykt är permakultur. Vi besöker Lövudden och Jan Berges
odlingar. Han visar och berättar om sin odlingsmetod och syn på det ekologiska
kretsloppet. Odlingsplaneringen utgår från platsen och dess omgivning.
Kl. 10:00 samlas vi vid Lövudden.
Adress: Hägerstad Lövudden, 597 96 Åtvidaberg
http://www.hitta.se/kartan?s=ed423b23
Medtag fika och korv om du vill grilla.
Kostnad: 100 kr. Betalas med swish till 0765684561(ange permakultur).
Anmäl deltagande senast den 10 augusti till Anne-Marie Zingmark, 070-608 97 55,
eller amt.zingmark@telia.com. Meddela om du vill åka med någon. I så fall avfärd
från Himmelstalunds utbildningscentrum kl 9.00

Lördag 14 september
Vi besöker gemensamt Julita gård där det är äppeldag.
Höstens äppeldagar är en av årets höjdpunkter där. Stor äppelutställning, föredrag,
information och sortbestämning av äpplen och päron. Försäljning av växter,
äppelträd, hantverk och matprodukter, samt av gårdens egna grönsaker.

Vuxna 120 kr, Fri entré t.o.m. 18 år
Öppet 10.00-16.00
Ta med fika för en gemensam fikastund i parken. Plats bestämmer vi vid entrén kl.
10.00.

Anmäl deltagande senast 13 september till Anne-Marie Zingmark 070-608 97 55,
eller amt.zingmark@telia.com. Meddela om du vill åka med någon. I så fall avfärd
från Himmelstalunds utbildningscentrum kl 9.00

Tisdag 1 oktober
Plantbytarkväll. Medtag eventuella överblivna växter och vi byter och delar med oss
och pratar växter. Du som inte har något att ta med kanske hittar något eller vinner
en växt på växtlotteriet att ta med hem.
Kaffe med tilltugg säljes för 50 kr som kan betalas med swish till 0765684561(ange
Plantbytarkväll).
Plats och tid: Himmelstalunds utbildningscentrum kl. 18.00-20.00
Anmäl deltagande senast 29 september till Anne-Marie Zingmark, 070-608 97 55,
eller amt.zingmark@telia.com

November (Uppdateras med datum senare)
Historiska trädgårdar. Henrik Morin berättar med sin gedigna kunskap om
Historiska trädgårdar. (Mer om innehåll, kostnad och tid uppdateras senare)
Plats: Himmelstalunds utbildningscentrum.
Anmäl deltagande till Anne-Marie Zingmark 070-608 97 55, eller
amt.zingmark@telia.com.

Vårprogrammet 2020
Programmet kommer att uppdateras under hösten.

Tisdag 11 februari
Årsmöte kl.18:00
Efter mötet blir det fika.
Anmäl deltagande till Anne-Marie Zingmark 070-608 97 55, eller
amt.zingmark@telia.com

Lördag den 21 mars
Trädgårdens glädjeämnen och objudna gäster med Maj-Lis Pettersson
Vi har denna lördag förmånen att få besök av hortonom, växtskyddsexpert och
författare Maj-Lis Pettersson. Hon är engagerad i många olika
trädgårdssammanhang som t.ex. odla med P1, Älvsjö trädgårdsmässa m.m.
Maj-Lis ger tips om några av hennes favoriter, informerar om både nya och viktiga,
nygamla skadegörare. Vilka kan vi bekämpa på biologisk väg? Vilka andra åtgärder
står till buds? Efter föredraget finns det möjlighet att ställa frågor.
Maj-Lis har kommit ut med en ny upplaga av ”Skydda din trädgård”. Den är nu
reviderad och utökad med buskar och träd så nu känns den komplett. Den enda
aktuella växtskyddsboken i handeln!! Pris 180:- Mässpris!! Boken gavs ut i samband
med Trädgårdsmässan i Älvsjö.
Plats: Himmelstalunds utbildningscentrum
Tid: 14.00-16.00
Kostnad: 150 kr inklusive fika. Betalas med swish till 0765684561 (ange Maj-Lis).
Anmäl deltagande senast 7 mars till Anne-Marie Zingmark 070-608 97 55, eller
amt.zingmark@telia.com

April
Betonggjutning
Var med och gör fina betongkrukor, fågelbad eller annan trädgårdsprydnad i betong.
Ledare: Louise Jardstål, Daliablommor i Finspång.
Plats: Himmelstalunds utbildningscentrum

Tid:
Kostnad: 150 kr. Betalas med swish till 0765684561.
Anmäl deltagande till Anne-Marie Zingmark 070-608 97 55, eller
amt.zingmark@telia.com. Max 15 deltagare.

Maj
I början av maj blir det besök med guidning i Billbäcks plantskola

Senare i maj åker till Gryt och besöker Kärlekens trädgård o Gryts
handelsträdgård.

Juli
Sommarresa till Visingsö med några aktiviteter samt studiebesök i området..

