Förening med gamla anor
Ljusnarsbergs trädgårdsförening
bildades redan 1961 med
målsättningen att främja
hemträdgårdsodling i alla dess former.
Idag är föreningen i allra högsta grad
fortfarande aktiv och har som främsta
syfte att ta tillvara och samskapa
intressanta och värdefulla aktiviteter
för och tillsammans med
medlemmarna.
Föreningen anordnar regelbundet
föredrag och medlemsträffar som vi
medlemmar utformar efter våra
intressen. Välkommen därför att bidra
med dina idéer och önskemål!
Föreningen har dessutom knutit några
förmånliga avtal för medlemmarna
såsom rabatter på trädgårdsprodukter,
äppelmustning och uthyrning av
flismaskin.

Bli medlem – endast 100kr !
Som medlem i trädgårdsföreningen
får du tillgång till alla våra aktiviteter
samt ett helt nätverk av
trädgårdsintresserade och kunniga
personer i ditt närområde.
Medlemsavgiften för 2016/2017 är
100 kr per familj och betalas till
bankgiro 402-7207. Märk tydligt med
namn, adress samt e-post.

Välkommen som medlem!

Ljusnarsbergs
Trädgårdsförening
E-post:

info@ljusnarsbergstradgardsforening.se
Hemsida:

www.ljusnarsbergstradgardsforening.se

För oss som gillar
trädgård och odling i och
omkring Kopparberg!

Varför ska du vara med i trädgårdsföreningen?
Det är roligt, avkopplande, spännande och närande för kropp och sinne att ha en trädgård och följa dess
förvandling med årstidernas växlingar. Och det är ännu roligare om man är flera som delar med sig av kunskap
och inspiration till varandra. Därför finns sedan drygt 50 år tillbaka en trädgårdsförening för oss som bor i och
runt omkring Kopparberg. Trädgårdsföreningen är helt ideell och syftet är att under trivsamma former öka
vårt kunnande om trädgård och odling. I denna anda skall intresset för och kunskaper om trädgårdsodling
fördjupas genom kursverksamhet, föredrag, gemensamma aktiviteter och utflykter.

Det här gör vi i trädgårdsföreningen!
Ett axplock ur vårt program:

Exempel på aktiviteter föreningen anordnat:

ü Föredrag/kurser med olika
trädgårdsteman

ü Studiebesök: Fjugesta bärodling,
trädgård Storå m.m.

ü Studiebesök till plantskolor, mässor,
trädgårdar

ü Arrangerat skördefest Kopparberg

ü Trädgårdsvandringar hos föreningens
medlemmar och andra intressanta
trädgårdar
ü Resor till utflyktsmål i vår omgivning,
även resor till växtresmål på längre
avstånd
ü Plantträffar, där vi byter, säljer och
köper plantor av varandra

ü Föredrag: skogsträdgårdsodling,
stadsodling, egna fröer m.m.
ü Minikurser: ympning av äppelträd, syra
grönsaker, göra svampinläggningar,
grön slöjd, blomsterarrangemang m.m.
ü Utflykter: disponentparken i
Grängesberg, fjärilsparken i Karlskoga
m.m.
ü

Besök i medlemmars trädgårdar m.m.

Se mer på www.ljusnarsbergstradgardsforening.se

