Det finns även mat att köpa på färjan för de som önskar. Väl framme i Visby
börjar vi med att besöka Camilla Knektas och ytterligare en trädgård.

Bilaga till Quercusbladet nr 44—lägg in i tidningen för att
ha det uppdaterade programmet till hands.

Vi bor på Strand Hotel i centrala Visby och efter incheckning besöker vi Visby
botaniska trädgård och får en guidad visning. Trädgården anlades 1855 av det
allmännyttiga herrsällskapet Sällskapet DBW (De Badande Wännerna), på
förslag av magister Hans Petter Gustavsson Strand och den är mycket sevärd.

Här kommer uppdaterat program för hösten, vintern och våren. Det  ärr  ocksä
ät t  r ekommender ä ät t  hällä ut kik pä vär  hemsidä www.st äblekinge.se. Därr 
finns alltid uppdaterad info.
Till vär en kommer  et t  nyt t  nummer  äv Quer cusblädet ,

Efter botaniska trädgården tar vi en kvällspromenad och stannar vid Joda Bar
& Kök för middag (två-rätters). Därefter fortsätter kvällspromenad i vackra
Visby under ledning av Irene Lundgren och Ingvar Nilsson.

OBS! Där annat ej anges hålls mötena i Bräkne-Hoby bygdegård,
Svenstorpsvägen 10, Bräkne-Hoby.
Ta gärna med nånting till lotteribordet och glöm inte kaffekorgen.

Efter en god frukost åker vi kl 8.00 och besöker två trädgårdar på mellersta
Gotland. Vi får lunch i närheten av Visby och mätta och glada besöker vi sedan
plantskolan Linds. Innan vi åker till färjan tar vi en bussfika.
Färjan avgår c:a kl 16.20. Mat på färjan till och från Visby får var och en ta med
eller köpa efter eget behag i färjans café eller restaurang. Vi beräknar vara
tillbaka i Bromölla kl 23.00
Priset för resan är preliminärt 2300 kr/pers i dubbelrum (enkelrumstillägg
475 kr). Bussresa, färja, entréavgifter, två-rätters middag (dag 1) och lunch
(dag 2) ingår. På grund av att färjan inte har fastställt turlistan och priser för
våren 2020 förrän i december så är resans pris preliminärt.
Resan är ett samarrangemang mellan Sällskapet Trädgårdsamatörerna,
Blekinge och Jämjö Trädgårdsförening. Mer information kan lämnas av
resekommittén Marie Björk (Jämjö trädgårdsföreningen), Kent Lewén och
Roger Lindberg (Trädgårdsamatörerna).
Anmälan sker till Roger Lindberg, mejl: 0455roger@gmail.com eller tel: 073
3015142 senast den 15 november 2019. När slutligt pris har fastställts
(senare delen av december), kommer information om program, slutligt pris,
passageraruppgifter till färjan etc att meddelas alla som har anmält sig till
resan. OBS Begränsat antal. Datum för anmälan gäller som turordning om
resan blir fulltecknad.
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Kalendarium 2019 -20
Änndr ingär  i kälendär iet  kän kommä ät t  gorr äs, men hemsidän hälls i sä fäll
uppdaterad.
Lör 7 sept Växtauktion hos Gunhild Lindbom, Gustavstorpsvägen 657,
kl 14
Mörrum. *
15 sept
kl 14
27 okt
kl 14

Månadsmöte med föreläsning av Åke Persson om ”Historiskt
intressanta nejlikväxter samt arbetet med nejlikrabatten vid
Hembygsmuséet i Bräkne-Hoby”. *
Öppen föreläsning av Lars-Åke Gustavsson om "Odlingsvärda
rosor, från återupptäckta kulturarvsrosor till några av de bästa
moderna".*
Plats: Lyckeby Kunskapscentrum (f d Vedebyskolan) Videvägen
10, Karlskrona. Parkering finns på baksidan av skolan invid
idrottshallen. Entré: 50 kr.

8 dec
kl 14

Årsavslutning med gemensamt Luciakaffe. Bildvisning från
sommarens begivenheter samt presentation av frölistan.* Vi
bjuder på både kaffe, te och kakor.

2020

19 april
kl 14

Månadsmöte och föreläsning av Tina Westerlund om
”Trädgårdsmästarens förökningsmetoder – dokumentation av
hantverkskunskap”. Tina Westerlund har doktorerat på
hantverksmässig växtförökning, något som de flesta av oss
sysslar med, mer eller mindre framgångsrikt, så här har vi
chansen att suga åt oss nyttiga kunskaper.*

2 maj
kl 14

Växtauktion hos Ulla och László Kalmán, Åby 305, Ramdala.
Raggmunkar till självkostnadspris, föranmälan senast en vecka
i förväg till kalmanulla@gmail.com eller tel 0455-41533.*

9 maj
kl 10-15

Växtmarknaden ”Möte med våren, i samarbete med BräkneHoby trädgårdsförening och Lions. Plats: Ekbacken BräkneHoby. *

21-22 maj

Bussresa till Gotland, arrangeras i samarbete med Jämjö
trädgårdsförening.

6 juni

Trädgårdsamatörernas dag med trädgårdar öppna för
allmänheten. *

12-14 juni

Riksmöte 2020 i Ystad, Skåne

28 juni
kl 10-17

Trädgårdsrunda med bil. *

16 aug

Bussresa till södra Småland.

19 jan
kl 14

Månadsmöte med föreläsning av Gertrud Larsson ”Woodland –
trädgården i balans” Om det vilsamma samarbetet med
naturens krafter och om växter som fungerar i längden.

16 febr
kl 14

Årsmöte och därefter presentation av studiecirkelns arbete i
den tidigare välkända och prisbelönta trädgården, som under
många år tillhört Kirsten och Johannes Simonsen I Belganet.*

Mer info t.ex. om föreläsarna finns på hemsidan.

15 mars
kl 14

Månadsmöte med föreläsning av Inger Frändås "Tankar kring
vår trädgård". Inger Frändås är en mycket kunnig och
inspirerande trädgårdsamatör med en innehållsrik trädgård
som vi besökte på en av våra resor för några år sedan.*

Vi åker iväg torsdagen den 21 maj och kommer hem fredagen den 22 maj.
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* betyder att det är ett arrangemang i samarbete med Studieförbundet

Vuxenskolan som innefattar trädgårdspresentationer och växtkunskap.

Tvådagarsresa 21-22 maj 2020 till Gotland

Redan kl 06.00 startar vi från Bromölla, och hämtar upp på vägen som vanligt,
för att ta oss till färjan i Oskarshamn. Vi tar en bussfika innan färjan. Ta gärna
med medhavd mat till färjan som avgår c:a kl 11.20.
(forts. nästa sida)
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