Kristianstad Trädgårdsförening

HÖSTPROGRAM
2022

Följ oss på sociala medier

Programpunkter hösten 2022
28 augusti - Bäckaskogs Trädgårdsdag
Äntligen är det dags för vår stora Trädgårdsdag på
Bäckaskogs slott! Är du trädgårdsintresserad så
är detta mässan för dig. Slottsparken är fylld med
blommor, växter, trädgårdsdekorationer och kunniga
utställare. En heldag, mellan kl. 10-15, fylld med trädgårdsinspiration i vacker godsmiljö med slottsrestaurangen öppen samt fika och matförsäljning i
parken. Aktiviter för alla åldrar utlovas!
3 september - Skördefest i Hälsoträdgården, Tivoliparken
Skördefesten i Tivoliparken arrangeras i september
varje år, och är en marknad där mat och smakkreativiteten flödar. Marknaden pågår mellan
kl. 11-17 är en del av Smakmånad Kristianstad där
Kristianstad trädgårdsförening är med på ett hörn.
För att få sälja behövs en anmälan till Carina på
070-3940897 senast 28/8.
7 september - Trädgårdsbesök hos Inka
Kvällsvisning kl. 18.30 av höstblomningen i Inka och
Pers mysiga trädgård som de skapat under 30 års
tid. Vi kommer att få se dahlior, frilandshibiscusar
och mycket, mycket annat. Fikaservering och
försäljning av lökväxter.
Anmälan till Lotta 070-9223138 senast 1/9.

11 september - Heldagsutflykt till Bräkne-Hoby

OBS - valdagen, tänk på att poströsta
om du åker med på utflykten!

Gemensam avfärd från Kristianstad kl. 8.00 i minibussar. Vi inleder med ett
besök i Svensmanska parken i Bräkne-Hoby där vi får guidning och intar egen
medhavd fika. Efter detta besöker två privata trädgårdar. På hemvägen stannar vi på Eriksbergs vilt & natur där vi bokat bord på deras helgbuffé kl. 14.00.
Pris inkl. buffé: 650kr vid fulla bussar (möjlighet att ta egen bil finns, meddela
detta vid anmälan). Anmälan till Andreas 070-6001016 senast 28/8.
Med reservation för ändringar

Glöm inte att bli medlem!
Det gör du på www.svensktradgard.se/om-oss/bli-medlem
eller kontakta medlemsservice 08-792 13 15
18 september - Trädgårdsbesök på Linders plantskola
Linders plantskola är en liten hantverksmässigt
plantskola inriktad på ovanliga växter. Här finns allt
från perenner till träd, och den ligger i Köinge utanför
Hörby. Vi inleder kl. 14.00 med att Peter guidar oss
runt i sitt arboretum, och sen kan vi själva botanisera
bland plantskolans alla ovanliga växter.
Anmälan till Susanne 070-245165 senast 11/9.

24 september - ”Höstdekorera din balkong & terrass”
Odla.nu är först ut att hålla i vår serie med säsongsbetonade dekorationstips för krukor och balkonglådor. Kom och se årets nya höstblommor mm.
Lördag 24/9 kl. 13.00 i Hälsoträdgården.
Drop in, ingen anmälan.

8 oktober - Månskensrunda i nordvästra Skåne
Upplev kvällen i en upplyst trädgård av allt från
levande ljus till elektrisk ljussättning. Låt dig
inspireras av hus ljus kan tillföra nya kvaliteter till
trädgården. Mer info på www.tradgardsrundorna.se.
OBS - Ingen gemensam resa anordnas av trädgårdsföreningen.

16 oktober - ”Mångfald i trädgården”
Vi och Rosensällskapet i Skåne bjuder in till en
föreläsning på Regionmuseet kl. 14.00 där Sophia
Callmer från Drakängens Natur & Trädgård berättar
om bivänliga växter för trädgården och hur man kan
tänka för att gynna våra viktiga pollinatörer.
Pris: 50kr/pers. för medlemmar, 100kr/pers. för övriga.

15 november - Kransbindning i Hälsoträdgården
Vi träffas kl. 18.30 i Hälsoträdgårdens orangeri för att
binda en krans inför advent. Carina från Backgården
kommer att hålla i kursen. På plats finns material
såsom halmstummar, ris av olika slag och dekoration
mm. Ni kommer att gå ifrån kvällen med varsin
vacker krans och många goda skratt i bagaget.
Det kommer under kvällen att bjudas på kaffe och fika.
Kostnad 375kr för hela kvällen. Max 15 personer.
Anmälan till Carina 0703-94 08 97 senast den 10/11.
17 november - Kransbindning på Backgården
För dem som missar tillfället 15/11 erbjuds en repris
kl. 18.30 på mysiga Backgården i Hovby. Butiken är
även öppen under kvällen för den som vill handla.
Kostnad 375kr för hela kvällen. Max 25 personer.
Anmälan till Carina 0703-94 08 97 senast 11/11.

Kristianstad Trädgårdsförening

Riksförbundet Svensk Trädgård

Hovby bygata 12, 291 91 Kristianstad

Box 2966, 187 29 Täby

0703-94 08 97 (Carina Yngvesson)

08-792 13 15 (mån-tors 9-12)

info@c4tradgard.se

medlemsservice@tradgard.se

Funderar du på att bli medlem och vill läsa mer om vår verksamhet?
Besök vår hemsida www.c4tradgard.se för mer information
Där har vi även samlat de butiker/företag som
ger våra medlemmar fina rabatter!

