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Välkomna till vårt nya trädgårdsår!
Ett nytt trädgårdsår står åter för dörren.
Blir ju spännande att se hur växterna mår efter denna
ovanligt milda vinter. Har det varit för blött,
för isigt, för varmt eller tycker de det varit skönt?
Vi har ju redan träffats en gång i januari för att stämma av programmet som nu börjar ta
form. Det bygger till största delen på de förslag och önskemål som vi fått från er
medlemmar.
Hösten får vi fylla på vartefter det blir klart. För att lyfta fram de förslag som inte får
plats i programmet har vi lagt in dessa som ”TIPS på egen hand” att ha som egna små
utflyktsmål under säsongen. I år blir det ingen bussresa i maj eftersom vi har så många
andra resor att åka på. I stället samlas vi 2 maj och samåker till Simons i Njurunda och
Mjösunds vackra park.
Vi arrangerar ju också för första gången en Englandsresa tillsammans med Hallborosen
under fem dagar i juni. Den är i princip fullbokad, ett fåtal platser kvar. Dessutom kan
man antingen delta i riksmötet i Ystad eller Sommarmötet i Umeå.
Så vi täcker det mesta från nord till syd. Vi har bjudit in några mer kända föreläsare,
hortonomen och växtskyddsexperten Maj-Britt Pettersson i april samt pionkännaren
Leena M Liljestrand till hösten. Vi har ytterligare en på förslag, Mariana Mattsson om att
odla i zon 7. Utöver detta får vi ta del av våra egna medlemmars kunskaper både på
möten och vid trädgårdsbesök i både nya och tidigare besökta trädgårdar.
Vi har också börjat jobba med att ta fram en ny hemsida och det första vi konstaterar är
att vi behöver någon som kan hjälpa oss med att skapa den. Vi efterlyser därför denna
person som tycker det är roligt och kan bidra med detta. Hör av er om förslag till
undertecknad. Ser fram emot att träffas och att variationen i programmet ska kunna
tillfredsställa er på ett eller annat sätt. Det känns roligt att jobba med och i föreningen och
vi i styrelsen upplever att det är en positiv och härlig stämning bland er medlemmar.
Medlemsantalet ökar sakta men successivt vilket väl kan vara ett kvitto på att vi är på rätt
väg! Vi fortsätter i den andan och hälsar alla välkomna till årets aktiviteter!
Berit Bryngelsson, ordf.

Medlemsrabatter:
Som medlem i STA Trädgårdsamatörerna får du 10% rabatt på inköp
av plant träd och perenner hos Mobackes.
Mot uppvisande av gällande medlemskort.
Hos Forsa Handelsträdgård får du rabatten
på alla trädgårdsrelaterade inköp.
ev. förändringar i programmet kommer att uppdateras
på hemsidan och Facebook-gruppen.

Trädgårdsåret 2020.
Trädgårdsamatörerna Hälsingekretsen.
Program för första halvan av trädgårdsåret
som vi fyller på successivt med besök och aktiviteter.
Söndag 23 februari kl 13.00. Årsmöte med föreläsning om pelargoner.
Kallelse till Trädgårdsamatörerna Hälsingekretsens årsmöte
den 23 februari kl 13.00
i Forsa OK:s lokal Backa, Sörforsa.Vi inleder med årsmötesförhandlingar
och därefter bjuder föreningen på fika.
Efter fikat delar Inger Kring med sig om sina pelargonkunskaper
genom bildvisning av pelargoner,
lär oss om sorter och arter samt förökning av pelargoner.
Ta gärna med fröer och byt! Välkommen
Kontakt: Berit Bryngelsson, 072-7223394.
TIPS!
På egen hand: Lördag 14 mars 2020 kl. 13–15. Föreläsning:
Välkommen vår, för dig som vill skapa en fin och långblomstrande trädgård!
Föreläsare är Charlotte Andersson,
som bedriver Katrinelunds trädgård i Sundsvall.
Plats: Blå Gården, mittemot Huset på Hea, Kyrkvägen 17, Gnarp.
Som också är arrangör. Entre: 170:- (Inklusive pausfika)
Anmälan: Sms/tel till 070-326 4916
TIPS!
På egen hand: V9 (25/2-3/3). Har Simons trädgårdar i Njurunda
föreläsningsvecka med bla Åke Truedsson och Kennet Ruda.
Webadresss: http://simonstradgard.se/
TIPS!
På egen hand: 26–28 mars Nordiska Trädgårdar i Älvsjö.
Bussresor med olika bolag, bl a Hudik Taxi.
Tisdag 31 mars kl 18.00.
Medlemsträff på Hudiksvalls kommunväxthus Soldatvägen 8.
i Hudiksvall
Anna-Karin på Växthuset tar emot oss och visar och berättar om växthusets verksamhet.
Sen samlas vi och fikar i personalrummet då Anna-Karin svarar på våra frågor.
Vi tar med eget fika.
Kontakt: Karin Svensson 070-3929024
Söndag 5 april kl 14.00.
Föreläsning av Maj-Lis Pettersson, hortonom och växtskyddsexpert,
känd från Odla med P1.
Vi får besök av Maj-Lis Pettersson som läs oss om ohyra och växtskydd mm.
Vi inbjuder alla intresserade till Missionskyrkan, Kapellgatan 6 i Hudiksvall
söndag 5 april. Fika ingår i inträdet. Lotteri anordnas – vi tar gärna emot vinster.
Kostnad: 50 kr för medlemmar, 100 kr för ej medlem
Kontakt: Boel Åberg 073-0611603, Berit Bryngelsson 072-7223394

I stället för bussresa:
Lördag 2 maj samlas vi kl 9.00 på parkeringen vid gamla busstationen mittemot
järnvägsstationen för samåkning från Hudiksvall till Simons
Handelsträdgård i Njurunda. Vi tas emot av Simon som berättar och visar runt. Sen
shoppar och fikar där innan vi far vidare till vackra
Mjösunds park, där vi får en rundvandring med guidning.
Kontakt: EvaLisa Persson 070-2772474
Torsdag 7 Maj kl 19.00 kommer Farbror Grön till Forsa Handelsträdgård och håller
föredrag i deras nybyggda cafeteria. Annons kommer med ytterligare information.
Instagramkonto: forsa_handelstradgard.
TIPS!
På egen hand: 9 -10 maj. Medelpads Trädgårdsmässa i Timrå.
Bl a Hudik Taxi har bussresa dit.
TIPS!
På egen hand: Lördag 30 maj kl 10-13. Vikmanshyttans
växtmarknad , Dala-Gästrikekretsens egen växtmarknad
vid Bruksmuséet i Vikmanshyttan.
Lördag 6 juni kl 12.00- 14.00.
Trädgårdsamatörernas dag.
Med Hälsingekretsens Växtmarknad
på forngården i Fränö Forsa.
I år har vi växtmarknaden på en lördag för att fira
trädgårdsamatörernas dag. Välkommen att sälja dina växter.
Vi uppskattar ett brett utbud som kan tilltala olika köpare. Säljare anmäler sig
tillberitbryngelsson@gmail.com eller på 072-7223394.
Till Dig som säljer växter: Tag bara med fräscha, väl omskötta och pigga växter. Kruka
upp i god tid före växtmarknaden.
Skriv gärna det botaniska namnet och även det svenska på etiketten.
Kostnad för en säljarplats är 100 kr.
Ostkakelogen är öppen för servering.
Alla är välkomna! Kontakt: Berit Bryngelsson 072-7223394
Den 10 -14 juni. Englandsresa till East Anglia.
Som arrangeras av Trädgårdsamatörerna Hälsingekretsen och Rosensällskapet
Hallborosen
i samarbete med Byberg o Nordins resebyrå.
Vi besöker en mångfald av trädgårdar, både privata och offentliga.
Några platser finns kvar (4).
Kontakta Berit Bryngelsson 072-7223394
eller Karin Svensson
070-3929024 för ytterligare upplysningar.
12-14 juni. Trädgårdsamatörernas Riksmöte i Ystad.
Program och anmälningsblanketter kommer att finnas i tidningen
Trädgårdsamatören och på STA riks hemsida.
Kontakt: Eva-Lisa Persson 070-2772474
TIPS!
På egen hand! Lördag 13 juni.
Norrlands Tulpan Festival med
Hantverksmässa, Backsjön, Sollefteå.
Web-plats: http://www.norrlandtulpaner.se/

Söndag 28 juni.
Tusen Trädgårdar i hela Sveriges alla Trädgårdssällskap.
STA deltar för första gången.
Anmälan att visa upp sin trädgård startar i februari.
Webbplats: https://www.tradgardssverige.org/tusen-tradgardar-2020
Kontakt: Inger Karlsson 070-6236404
3–5 juli Sommarmöte.
Som Övre Norrlandskretsen anordnar för Mittnorden.
Fredag mingel hos Maria Karlsson Hägnaregården Hissjö.
Lördag Besök i trädgårdar.
Lördag-söndag Bygdegården i Hissjö föredrag av Anton Sundin
om ormbunkar samt växtmarknad.
Mer info kommer framöver
Kontakt : Eva-Lisa Persson 070-2772474 och
Berit Bryngelsson 072-7223394

Öppna trädgårdar.
Vi samlas vid angiven tidpunkt och trädgårdsägaren guidar oss runt
och visar och berättar om sina egna val och delar i trädgården och vi får möjlighet att
upptäcka och ställa frågor.
Om du vill samåka meddelar du detta till någon i styrelsen,
alt. Berit Bryngelsson 072-7223394.
Vi sätter alltid ut STA-skyltar så du ska hitta.
Ta med egen fikakorg
Söndag 5 juli kl 12.00.
Besök hos Anna-Lena och Anders Sjölander, Byn 409, Gnarp.
Anna-Lenas beskrivning av trädgården:
Min trädgård är en trädgård man kan åldras i ••
Jag har medvetet gjort att den ska vara blommande alla årstider.
Jag har en damm med fiskar samt växthus. Bevattningssystem för att slippa vattna och
fokus är odling av frukt, bär och grönsaker .
Ev kommer också hennes granne att visa sin trädgård. Grannen har färgmatchade
rabatter och en damm samt växthus.
Vägbeskrivning: Man åker E4an till Gnarp,
Svänger vänster vid cirkle K,
Åker mot Bergsjö ca 5 km, Vi bor precis bredvid vägen.
STA-skylt när man är framme.
Ansvarig: Karin Svensson 070-3929024
Söndag 12 juli kl 12.00.
Kristina och Billy Trolin hälsar oss välkomna
till deras sommarparadis vid Trolludden, Forsa.
Kristinas passion är rosor som vi hoppas står i blom då.
Det är en sommarstugetomt med en hel del härdiga rosor.
När vi är klara hos Kristina och Billy får vi titta in hos Eva och Jan Hjelm, Utnäs 22, på
vägen hem. De är också rosälskare och har även stor perennrabatt och grönsakland mm.
Vägbeskrivning till Trolludden: Kör genom Sörforsa förbi Aven,
ta vänster mot Utnäs, sen första avfart vänster,
när vägen delar sig tag vänster, skylt visar mot Trolludden.
Ansvarig: Berit Bryngelsson 072-7223394

Söndag 19 juli kl 12.00.
Vi är åter välkomna till Sylvia och Sven-Erik Schilling,
Svartuddevägen 32, Mellanbyn.
Då får vi se deras nya gjutna terrassering på baksidan mot havet
och andra förändringar de gjort sen tidigare besök.
Dessutom finns som vanligt Sylvias populära betongdekorationer till försäljning.
Ansvarig Sylvia Schilling 070-2060136
Söndag 2 augusti kl 12.00.
Vi är välkomna till Ann-Chi och Johan Hammarsten, Sunnanåker 220 i Alfta.
Ev kan hon få med ngn granne att också visa upp sin trädgård.
Så här beskriver hon deras trädgård:
”Vår trädgård är en palett med många olika sorters perenner och grönsaksodlingar.
I grönsakssängarna växer betor, morötter, kål, lök, jordärtskockor m.m.
i gångarna har vi fårull som marktäckning.
En fruktträdgård med olika sorters äpple, päron och körsbär står på tillväxt
ute på ängen. I vår trädgård har vi för att få lite ”rumskänsla”
flätat avskärmare av salix och annat sly. Sommaren 2012 anlade vi en damm
som vi fortfarande håller på att arbeta runt. Sedan 2016 har vi ett växthus,
där odlas bl.a tomat, gurka och melon.”
Ansvarig: Berit Bryngelsson 072-7223394.
I Början av september:
Föreläsning om pioner med
pionisten Leena M Liljestrand, Svenska pionsällskapet.
Vi samarbetar med Forsa handelsträdgård och håller till i
deras nybyggda café. Inträdet kommer att inkludera fika i
pausen. Återkommer med dag och tid samt kostnad.
I Slutet av september:
Kransbindning av vad trädgården bjuder.
Teknikinstruktioner av vår medlem
Johanna Kinnunnen, Färila.
Max 10 personer. Återkommer med
dag, tid och plats samt kostnad.
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