
Karlskoga Trädgårdsförening

Hemsida: www.karlskogatradgardsforening.se
Facebook: Karlskoga Trädgårdsförening och Karlskoga
trädgårdsförening medlemmar.

Kontakt
Eva Sahlberg Blom: eva.sahlbergblom@gmail.com, 070-305 41 56

Betala årsavgiften, 100 kr per hushåll,
senast den 1/2-23 till Plusgiro 28 90 02-8,

Swish 123 689 84 53 alternativt via QR-koden
här intill. Kom ihåg att ange namn och ev.
Ändrad adress, telefon eller e-postadress.

Meddela adressändring till Lena Pöpke,
e-post: medlem-ktf@gmail.com

tel: 070-223 99 28

Behandling av personuppgifter: Karlskoga Trädgårdsförening följer
GDPR. Om du vill veta mer finns det information på vår hemsida
under fliken ”medlem”.

Följande företag lämnar rabatter till föreningens medlemmar

• Brickegarden Växter i Karlskoga, 0582-72 52 00
(beställning görs på telefon)

• Stolpens Trädgård i Stolpen, Kristinehamn, 0550-311 50

Medlemskortet med ifyllt namn visas upp i samband med köp.
Rabatter kan vara förenade med vissa villkor och vissa varor kan
vara undantagna.

Varmt välkommen till våra aktiviteter!
För mer information: www.karlskogatradgardsforening.se

Karlskoga Trädgårdsförening samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan.

PROGRAM
VÅR 2023



29 januari, kl. 14.00-16.00
Föredrag ”Pelargoner”, Rävåskyrkan

Pelargoner hör till våra mest älskade krukväxter både inne och ute.
Det finns hur många sorter som helst, vissa är lättskötta och andra
mer kräsna. Pelargonmuseet från Niklasdam gästar och lär oss hur
man ska sköta om dem.

11 februari, kl. 12.00-14.00
”Stora frödagen”, Bibliotekets hörsal

Byt, skänk, köp eller sälj frön och sticklingar. Och så har vi
rådgivning för den som vill veta mer om hur man odlar.
Vill du som medlem vara med och ha ett bord för att ge bort/byta/
sälja frön eller sticklingar, skicka e-post till anja@weidt.se eller
skicka SMS till 070-670 92 77.

19 mars, kl. 14.00-16.00
Årsmöte, Rävåskyrkan

Du är viktig! Kom till vårt årsmöte! Vi bjuder förstås på gofika och
utöver det gästas vi av kommunens fantastiska biolog Oscar
Sävström, som berättar om biologisk mångfald!

22 apr, kl 15.00
Stolpens trädgård, Kristinehamn

Dags för vår och en skön shoppingdag med hela 25 % rabatt på
Stolpens trädgård utanför Kristinehamn. Missa inte detta fina tillfälle
med kunnig personal, stort utbud, vacker trädgård och extra bra
priser!

13 maj, kl. 11.00-14.00
VÅRMARKNAD, Gamla Bofors station

Missa inte vår vårmarknad i samband med Kultur- och
föreningskalaset! En av årets höjdpunkter, där man kan köpa fina
plantor och hantverk. Kontakta styrelsen om du vill vara med och
sälja! Utöver det kan man gästa Gråbo trädgård, Gråbo
arbetarmuseum, träffa lokala konstnärer med mera. Ett riktigt fint
utflyktsmål!

Kontakta Joy Toivonen, sys19@hotmail.com eller
telefon 070-486 02 65, om du vill vara med och sälja!

20 maj, 10.00-15.00
Svedrins trädgård, Kristinehamn

Snart sommar! Svedrins trädgård är ett uppskattat och
återkommande utflyktsmål. En fin dag för strosa runt och köpa fina
plantor till sommaren. Medlemmar i Karlskoga trädgårdsförening får
hela 25 % rabatt hela dagen.

29 maj, kl. 10.00-18.00
Bergslagscenter

Shoppingdag på Bergslagcenter med 20 % rabatt hela dagen på
växter, jord och växttillbehör för medlemmar i Karlskoga
trädgårdsförening!

03 juni och 10 juni, 7.30 - ca 20.00
Trädgårdsresa till Östergötland

Årets fantastiska trädgårdsresa går till Östergötland. Vi kör resan
två gånger! Vi besöker Fridhems Trädgård, Klockrike, lunchar på
Brunneby musteri och gårdsbutik, besöker Billbäcks plantskola och
trädgårdscafé i Svärtinge, fantastiska Joeys’s trädgård i Skärblacka
och avslutar med middag på Skärblacka café och hembageri. Se
separat bilaga för närmare information. En underbar heldag som du
inte vill missa!

OBS!
Utöver våra spikade evenemang tillkommer öppna trädgårdar under sommaren.
Titta in på vår hemsida eller Facebook då och då för att se vad som är aktuellt. Vi
skickar även ut e-post vid evenemang som inte finns med i vårprogrammet.

Öppen trädgård kan komma med kort varsel. Om du som medlem vill visa upp din
trädgård, hör av dig till oss, det uppskattas enormt! Din trädgård behöver inte alls
vara fin som en park. Kanske du vill visa upp en viss växt, vacker blomning, hur
du odlar grönsaker eller kanske en speciell lösning för bevattning?

Om du vill öppna din trädgård för medlemmarna, meddela Lena Pöpke
lenapopke@gmail.com eller telefon 070-223 99 28


