
                                                                                                                                      

Program 2019 

 

 

Det ska vara trevligt och kravlöst att vara med i Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer. För en del räcker det 
mycket väl att gå på möten och inhämta energi och inspiration till den egna lilla täppan eller balkonglådan. 
Andra kanske vill engagera sig lite mer som att ta med en planta eller annat till vårt lotteri på medlemsmöten 
eller komma med idéer och förslag till allsidiga arrangemang och fördjupningar genom studiecirklar och kurser 
eller ge förslag till trädgårdsbesök mm.  
 

Sällskapet Kumla Trädgårdsamatörer erbjuder föreläsningar, studiebesök, växtauktioner, resor mm. 
Subventionerat pris på resor och andra arrangemang gäller enligt lämnade uppgifter i inbjudningar. Medlemmar 
har också rabatt hos våra sponsorer. Du måste alltid visa medlemskortet före köp och kolla din medlemsrabatt. 
Medlemskort ska också kunna visas vid föreningens olika aktiviteter. 

Välkommen att bli medlem hos oss! Det kostar 150 kr/år för enskild medlem + 50 kr/år för familjemedlem på 
samma adress. Medlemsavgift betalas till föreningens bankgiro 361-7883 eller Swish 123 495 53 81 
Glöm inte ange medlemsnummer och namn och e-postadress för att få löpande information om det som 
händer. Nya medlemmar: ange även adress och mobilnummer. 
Kontakt kassör och medlemsfrågor: info@kumlatradgardsamatorer.se eller Iréne Blom tel 070-572 13 99 
 

Alla får vara med! Ditt medlemskort ger dig förmåner – ha det alltid med. 
 

Läs om vår förening www.kumlatradgardsamatorer.se eller kontakta oss 
info@kumlatradgardsamatorer.se 

På hemsidan läggs kontinuerligt ut information om våra aktiviteter och medlemmar 
som anmält e-postadress får löpande info via e-post. 

Vi finns också på Facebook. 
 

 
 

 

Våra sponsorer och samarbetspartner 2019 
Stöd dem – de stöder oss! 

 
 
 

 
 

 

 
Kumla Bibliotek 

 

 
Askersund 

 
 Marsvägen, Kumla                                                                        

 



Det är dags att senast 31 jan betala medlemsavgiften för 2019 
Tisdag 29 januari 
kl 18.30 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 
 

Chiliodling - en het spännande hobby – föreläsning med Stig Häggkvist, 
Motala. Chiliodling på hobbynivå är både lätt och rogivande. Det finns 1000 tals sorter att 
välja av. Han berättar kortfattat vad man bör tänka på för att lyckas med sin odling av chili. 
Allt från frö till frukt, växtnäring, växtljus mm.  Läs mer: www.shaggkvist.se Kaffeförsäljning 
med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869 

Onsdag 20 mars 
kl 18.00 

Kallelse till Årsmöte med sedvanliga förhandlingar – Husaren, Kumla 
Samtliga handlingar utdelas på mötet.   
 

Onsdag 20 mars 
ca 18.30 
Husaren, Kumla 
 

Medlem fri entré 
Övriga 40,- 
 

Växthus - drömhus, förodling och frönytt – föreläsning av Inger 
Palmstierna. Inger är känd författare av standardverket Vår trädgårdsbok som utkom 
första gången 2005 och Det grönskande växthuset. Hon är en etablerad och erfaren 
trädgårdsförfattare, journalist, fotograf mm som föreläser om växthusodling för oss. 
Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Victoria 070-9433445 
Fröbytarbord.  Ta med egna fröer för byte 

Tisdag 23 april 
18.30 
 

Medlem fri entré 
Övriga   40,- 
 

Dahlior – föreläsning av Olof Ekblad, ordförande Svenska Dahliasällskapet 
Dahlian har en oräkneligt stor variation i form och färgkombinationer och under de 200 år 
som den har förädlats har minst 55 000 olika sortnamn registrerats. Därutöver kan man 
räkna med att många varianter har tagits fram av odlare, som i sin tur har delat med sig av 
blommorna till sina vänner och på så vis kan finnas i våra trädgårdar. Vi får se bilder och 
höra om en del av alla dessa. Olof har med sig knölar till försäljning. Betalning kontant eller 
swish. Kaffeservering och lotteri. Kontakt Iréne 070-5721399 
 

Medlemsaktivitet 
Lördag 18 maj 
10.00 – 15.00 

Växtköpardag på Björka Trädgård 
25% på hela växtsortimentet. Föreningen bjuder på kokt korv med bröd och kaffe/te. Ta 
med medlemskortet. 
 

Söndag 2 juni 
11.00 – ca 14.00 
Växtinlämning 
9.30 - 10.30 
 
Alla är välkomna att 
köpa växter och kaffe 

Föreningens årliga växtauktion - Utomhusscenen Kumlasjön  
Den bygger på att du som medlem gör en insats. Det innebär att du skänker plantor till 
föreningen som sedan auktioneras ut till de närvarande. Vi tar tacksamt emot ogräsfria och 
väl märkta plantor av alla slag. Passa sen på att köpa nytt, såväl välkänt som okänt, ofta till 
fantastiska priser!! Bjud in vänner och bekanta till detta trevliga event. 
Lämna dina växter kl 9.30–10.30 samma dag. Kontakta oss om du har växter att skänka, men 
inte möjlighet att komma.   
Kaffeförsäljning med hembakat bröd.   
Kontaktperson: Ann-Marie 070-4220869 och Marianne 073-9720622 
 

Under sommaren - maj till augusti - inbjuder föreningsmedlemmar till medlemsbesök i sin 
trädgård. Du får njuta av växter, träd, buskar, planteringar och utbyta idéer i trevlig miljö. 
Respektera de tider som är angivna. På hemsidan finns ev ändringar, kompletteringar mm 
 
Onsdag 22 maj 
Kl 10 .00 - 20.00 
Söndag 21 juli 

Biologiska Mångfaldens dag – öppen trädgård hos Ulf T Hallberg, 
Högamovägen 1, Brickeberg, Örebro. Trädgården är också öppen 21 juli . Läs mer på 
www.piaochulf.se 

Måndag 27 maj 
Kl 18.00 
 

Samåkning 17.30 från 
Kumla biblioteks 
parkering 

Trädgårdsbesök hos Greta Capobianco  
”Vi har en skogstomt och när det blev schaktrester av sten å jord började jag bygga upp en 
plantering i det. Jag har lite småplanteringar här å var på tomten. Det blev så att jag 
planterade där det inte byggdes eller var i vägen. Har byggt upp med en del blommor som 
fanns här, blommor som tagits med från kolonin i Örebro och sånt jag köpt.” Brånsta Kumla. 
För vägbeskrivning och anmälan om skjuts ring Iréne 070-5721399 



Våra möten hålls på tisdagar på Kumla Bibliotek om inget annat anges 
Lördag – söndag  
29 -30 juni  
11.00 – 16.00 

Trädgårdsbesök hos Mia Jansson. I trädgården finns bl a växthus, dammar, olika rum 
och många olika perenner och buskar. Det finns perennaförsäljning, kaffeservering samt 
några utställare. Västra Långgatan 25, Fjugesta. 

Söndag 7 juli 
Kl 14.00- 17.00 

Trädgårdsbesök hos Anna-Lena och Lasse Johansson. ”2013 flyttade vi till vår villa i 
Adolfsberg. Det var mest gräsmatta på tomten förutom några buskar och ett äppelträd. Jag 
hade en kolonilott som jag sålde strax efter inköpet av huset, vi tog med några av växterna 
från den och började gräva rabatter. Nu har vi flertalet rabatter, grönsaksodling och ett litet 
växthus på tomten. Lasse odlar det ätbara, jag älskar perenner och rosor. Det är inte färdigt, 
det blir det väl aldrig tänker jag... men på fem år har det hunnit hända en hel del. Välkomna 
o ta en titt! ” Sanatorievägen 15, Örebro 

Söndag 14 juli 
kl 15.00 

Trädgårdsbesök hos Birgit och Per-Åke Johansson. Det sker ständigt något nytt! Här 
finns magnolior, azaleor, hortensior, buskar, rosor och clematis och många olika perenner 
och ettåringar. En damm med vattenfall, fruktträd, bärbuskar och grönsaksland. Spännande 
att se en 60-talsträdgård under återuppbyggnad. Vävargatan 3, Kumla 

Lördag 3 aug 
Heldagsresa med buss 
Avresa fr Kumla 7.00 
 

Anmälan senast  
5 juli 

Resa till Rosenlunds Rosarium, Jönköping och Gunillaberg, Bottnaryd 
Rosariet: Naturskön gammal kulturmiljö nära Vätterstranden. Här finns omkring 500 olika 
rossorter, exotiska träd och planteringar med perenner. Vi strövar runt i trädgården.  
Lunch i Jönköpingtrakten. 
Gunillaberg: En egen värld skapad av den internationellt berömde konstnären Tage 
Andersen. Makalöst, spektakulärt, romantiskt, poetiskt! – och hemtrevligt.  
Den 350 år gamla gulmålade huvudbyggnaden är full av stämning och charm, det finns 
vackra djur i hagarna, konstutställningar, trädgårdsinstallationer och det fantastiska 
orangeriet uppfört 2013. Guidning vid ankomst. 
Pris medlemmar 600,- ej medlemmar 725,-. Lunch, entréer, guidning ingår.  
Anmälan=betalning senast 5 juli till bg 361-7883 eller swish 123 495 538.  
Minst 25 deltagare. Detaljprogram mejlas till deltagarna efter anmälningstidens utgång. 
Kontaktperson: Kerstin 070-4060876. 

Lördag 10 augusti 
Kl 11.00 – 15.00 
 

Trädgårdsbesök hos Gerd och Sven-Olof Lannhard  
Här odlas perenner, ettåringar och en hel del ätbara växter. Mycket egenodlat från frö och 
sticklingar.  Dammar och kanaler. Skyberga, Kumla 
 

Söndag 25 aug 
Kl 8.30 – ca 15 
 

Anmälan senast 
1 aug 

Inköpsresa till Rolands och Svedrins och besök i privat trädgård 
Detta är ett fantastiskt tillfälle att handla växter på en plantskola som annars inte är öppen 
för privatpersoner. Det finns ett stort utbud perenner med angenäma priser så man törs prova 
lite mer udda växter. Betalning hos Rolands kan göras via swish eller kontant.  
Vi besöker en privat trädgård med bl a 100-tals dahlior, många olika perenner, ettåringar, träd 
och buskar. 
Kostnad för bussresa för medlemmar 100 kr, övriga 250 kr. Ta med egen fika.  
Anmälan = betalning senast 1 augusti. Vid färre deltagare än 25 kan resan bli av, men då med 
egen bil. Mer info via mail till deltagarna. Kontakt: Iréne 070-5721399 
 

Söndag 1 sept 
Kl 14.00 – 16.00 
 

Anmälan senast  
28 aug 

Besök i en myllrande, ätbar trädgård. Ett fantastiskt tillfälle till besök på skolan i 
Gyttorp. Skolgården har blivit en oas av ätbara växter, bärbuskar, nöt-och fruktträd och en 
skogsträdgård. Allt utfört i Permakulturens grundprinciper. 
Anki, som besökte oss hösten 2018 visar och berättar. 
Vi samåker i egna bilar från parkeringen Kumla bibliotek kl 13.00. 
OBS! Obligatorisk anmälan om deltagande senast onsdag 28 aug till Kerstin  
070-4060876 eftersom vi bjuds på fika! 
 
 
 



Betala in medlemsavgiften för 2020 senast 31 jan – helst i dec 2019 
Tisdag 1 okt 
18.30 
 

Medlem i KTA och 
Kumla Naturskydds-
förening: fri entré – 
visa medlemskort! 
Övriga  40,- 
 

Syra din skörd - gott, enkelt och nyttigt med Adriana Jerlström-Maj 
Adriana förädlar grönsaker och bevarar vitaminerna genom mjölksyra-jäsning bl.a. surkål, 
olika kimchi och även drycker. Hon introducerar oss i denna skonsamma, energisnåla och 
klimatsmarta metod. Vi får veta hur man syrar steg för steg och höra sambanden mellan 
fermenterad mat och god hälsa.  
Det blir även provsmakning av många produkter och ges möjlighet att köpa!  
Kaffeservering och lotteri.  Samarrangeras med Kumla Naturskyddsförening. 
 

OBS ! Efter föreläsningen ges en enkel workshop! 
Du syrar vitkål till en 1L-burk. Pris 50 kr kontant eller swish.  Föranmälan till workshop 
senast 24 sept bgfab@telia.com eller 070-210 69 59  direkt till Adriana  

Tisdag 12 nov 
18.30 
 
Medlem fri entré 
Övriga   40,- 
 

Magnolior och andra odlingsvärda buskar och träd – föreläsning av 
Sara Brenne. Sara driver tillsammans med maken Magnus, Nyhagens Trädgård -
plantskola och visningsträdgård, mellan Borås och Varberg. Sara har ett stort intresse för 
träd och buskar, magnoliorna är favoriterna. Det finns 40 magnolior i Nyhagens Trädgård. 
Kaffeservering och lotteri. Kontakt: Victoria tel 070-9433445 

Torsdag 19 dec 
Kl 18.00 – ca 20.00 
Föranmälan 
 

Plantera grupper i Åbytorps handelsträdgård Vi träffas för att skapa 
växtarrangemang. Det finns jord och mossa. Tag med egna ”krukor” eller köp.  Ta gärna med 
fika för en paus. Anmälan till Ann-Marie 070-4220869 
 

Nov/dec Om möjlighet uppstår kommer erbjudande om deltagande i ljusstöpning och tillverkning av 
julbockar/andra granrisprodukter till föreningens medlemmar 

Nytt år 2020 – din insats behövs i styrelse och arbetsgrupper – hör av dig! 

Tisdag 29 januari 
kl 18.30 
 

Medlem fri entré 
Övriga 50,- 
 

Fuchsior – dessa bedårande "bloddroppar" som fängslar oss med sin ljuvliga 
skönhet! Helena Tibblin berättar om sin passion för fuchsior och visar bilder på sina 
100-tals olika sorter. Vi får följa fuchsiorna under ett år med odlingstips, förökning och 
övervintring. Kaffeservering, lotteri. Kontaktperson: Iréne 070-5721399 
 

Det är också dags att dela fröer. Det finns ett fröbord uppdukat. 
  

Tisdag 17 mars 
18.00 

Kallelse till Årsmöte med sedvanliga förhandlingar – Husaren, Kumla 
Samtliga handlingar utdelas på mötet.   
 

Tisdag 17 mars 
ca 18.30 
Husaren, Kumla 
 

Medlem fri entré 
Övriga 50,- 

Trädgårdssnack med Peter Bengtsson – följ med på hans öden och äventyr i 
trädgården. Peter känner vi igen från Trädgårdskampen på SVT 2014. Han och frun Maggan 
Ek har en infallsträdgård i Laholm. Med inriktning mot goa idéer och infall skapar de sin 
trädgård med plats för konst, fantastiska planteringar och roliga prylar.  
 

Kaffeförsäljning med hembakat bröd samt lotteri.  Kontaktperson: Victoria 070-9433445 
 

Det är också dags att dela fröer. Det finns ett fröbord uppdukat. 

 

 

 

Ändringar kan ske i programmet – information på föreningens hemsida och till medlemmar via e-post 


