För alla trädgårdsintresserade!

Lör 14 - Sön 15 sept
Aulan Framnäs (Öjebyn/Piteå)

Välkommen till ett inspirerande och
lärorikt symposium (två halvdagar). Vi erbjuder 5
föreläsningar om växter från jordens alla hörn:
•
•
•
•
•

Vår i trädgårdslunden
Ståndort - hitta rätt plats för dina växter
Bladverk och sommarfägring i lunden
Alpiner och andra spännande växter
Grandiosa perenner

Föreläsare:
Gerben Tjeerdsma driver Gerbianska trädgården på Råda säteri. Gerben är en mycket
kunnig trädgårdsmästare från Nederländerna som jobbat 17 år på Botaniska trädgården i
Göteborg. Gerben har studerat växter på dess naturliga växtplats runt om i världen.
Ulf Sill är en trädgårdsamatör från Mörrum som har ett stort kunnande och brinnande
intresse för lundväxter. I Ulfs trädgård finns tusentals spännande växter. Ulf jagar växtmaterial i jordens alla hörn, provodlar och förökar i sin trädgård.
Ulrika Bohman är stadsträdgårdsmästare i Piteå. Har ett stort växtintresse och en särskild
kärlek till grandiosa perenner som med sin höjd/bredd skapar lummighet i trädgården.

Symposiet avslutas med en växtmarknad där du kan hitta riktiga godbitar, bla
bland de växter som Gerben och Ulf tar med.

Pris 350:-

Inkl fika lör och sön.

Bindande anmälan till: berit.joh@telia.com
Ev kvarvarande biljetter säljs vid entrén till högre pris.

På lördag kväll finns möjlighet att delta i gemensam
middag för 270:-/person. Anmälan enligt ovan.
Trädgårdsamatörerna

Preliminärt program

Det
inte ta få
mis r du
sa!

Lör 14/9
13.00-13.10 Välkommen
13.10-14.25 Ulf Sill: Vår i trädgårdslunden
14.25-14.40 Paus/ bensträckare
14.40-15.40 Gerben: Ståndort-hitta rätt plats för
					dina växter
15.40-16.10 Kaffe och kaka
16.10-17.25 Ulf Sill: Bladverk och sommarfägring i lunden
19.30-			 Middag med trevlig samvaro
Sön 15/9
9.30-9.40
9.40-10.40
10.40-11.00
11.00-12.00
12.00-13.30

Välkommen
Gerben: Alpiner och andra spännande växter
Kaffe och frukt
Ulrika: Grandiosa perenner
Växtmarknad

Växtmarknad
Det finns möjlighet för intresserade att sälja växter på växtmarknaden. Vi
tar 50:-/försäljare för att delta. Egna bord medtages. Första halvtimmen
är växtmarknaden enbart öppen för deltagare i symposiet.

Trädgårdsamatörerna

