
Välkommen till ett nytt år med trädgårdsaktiviteter! 
För tredje gången gillt har vi bjudit in Hannu Sarenström till Falun för att inspirera oss inför odlingarna 2022. På tredje 
försöket ska man ju lyckas enligt talesättet och nu har vi dessutom möjlighet att bjuda er medlemmar på denna kväll, 
vilket känns extra kul! Den senaste tiden har det ju ljusnat en aning kring möjligheterna att ses och verka tillsammans 
för att sprida odlingsglädje. Vi kan dock inte garantera att alla aktiviteter blir av på utsatt tid och plats. Vi avvaktar FHM:s 
rekommendationer och meddelar oss i god tid på hemsida och fb om ändringar behöver göras. Ni kan också kontakta 
styrelsen för frågor kring evenemang.
(Observera punkt 11 i dagordningen för årsmötet.)
Ordf.
Andreas Graveleij

Program 2022
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Söndag 20 februari
Kulturhuset tio14, Teatergatan 5, lokal Jungfrun

Årsmöte kl. 12.30-13.30
Sedvanliga årsmötesförhandlingar, se kallelse.

Föredrag kl.14.00- 15.30

Agneta Magnusson 
”Ett evigt odlande - och våra många kålrötter i Dalarna.”

En djupdykning i kålrötterna från Dalarna. 
Agneta har skrivit en trilogi om nyttoväxter. Den sista boken kom i höstas 
”Ett evigt odlande - ett årsvarv om vårt gröna arv”. Böcker kan köpas 
signerade efter föredraget.
Fritt inträde för medlem / 50 kr för icke medlem. Betalas via swish på plats.

Söndag 13 mars
Studiecirkel ”Från frö till frö”

Varmt välkommen till en studiecirkel där vi tillsammans lär oss grundläggande 
kunskaper i fröodling. Vi samtalar om och förmedlar glädjen med att odla fram 
egna frön som på sikt även blir anpassade till just den plats där de odlas. Du lär 
dig att odla fram egna frön, undvika oönskade korsningar och ta tillvara de bästa 
fröna för vårt klimat.
Första träffen blir söndag 13 mars, kl. 9.00-15.00, plats meddelas senare. 
Andra träffen blir i september/oktober. Datum och plats meddelas senare.
Anmälan och information till: 
Susanne Arvidsson, sann.arvidsson@gmail.com
Senast 1 mars vill vi ha din anmälan.
Deltagandet är gratis och bara för medlemmar.

Litteraturtips: 
”Frö för Framtiden”, ges ut av Föreningen Sesam, www.foreningensesam.se
”Runåbergs Fröer”, kan köpas direkt från www.runabergsfroer.se, men och hos 
flera bokhandlare.  



Onsdag 9 november
Stabergs Krog, Kulturreservatet Stabergs Bergsmansgård

Höstmöte kl. 18.00-19.00
För dagordning, se kallelse. (Fritt inträde om du enbart deltar på Höstmötet.)

”Runt brasan med André” kl. 19.00
Författaren och trädgårdsantikvarien André Strömqvist berättar och engagerar oss i frågor 
kring äldre trädgårdar utifrån sin kommande bok våren 2022, ”Handbok för en gammal 
trädgård” Norstedts. André kommer att ha böcker med sig till försäljning. Vi får en trevlig kväll 
med mat och dryck och tänd brasa på Stabergs krog.
Föranmälan till Andreas Graveleij , info@andreasgraveleij.se
Inträde 150 kr per medlem och då ingår pajtallrik inkl. kaffe och kaka. Betalas på plats. I 
baren finns öl, vin eller alkoholfritt till ett bra pris.

Vi samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan

Helgen 29 - 30 oktober, kl. 11.00 - 16.00
Gör din egen biokol!
Två-dagars workshop utomhus i Rostberg tillsammans med 
Kjell Jonsson.
Anmälan och information:
Martha Andersson
martha.02315704@gmail.com, 070-317 68 84.
Max 10 deltagare.

Lördag 4 juni,  kl. 11.00 - 13.00
Växtloppis, trädgårdsprat & rådgivning
Kniva 59, hos Eva Dahlberg
Välkommen att köpa, byta och sälja växter eller bara prata 
trädgård en stund. 
Ta gärna med egen fikakorg.
Information: Eva Dahlberg 070-251 39 88
Även icke medlemmar är välkomna!

Tisdag 29 mars, kl. 19.00 - 20.30
Kulturhuset tio14, Stora scenen

Öppet föredrag av Hannu Sarenström
”Trädgårdslycka - Ljuvliga stunder och glömda misslyckanden”

”I mitt 30-åriga trädgårdsliv har jag gått igenom många blommande faser och de har 
varit äventyrliga från början tills nu. Jag önskar att mina trädgårdar skall blomma 
från tidig vår till höstens sista dag, och däremellan fylls sommaren av ljuvliga 
växtkombinationer. För mig handlar trädgården om dess form och stämning, som 
på sitt vis förenar sig med det hus som står i trädgården. Allt hänger ihop och i den 
blommande strävan finns det dårskap som vi alla är besläktade med, men det är 
också i dårskapet som skönheten bor. Välkomna till en fullmatad trädgårdsinspiration 
med jord, blommor och förökning som räcker hela säsongen i stort som smått.”

Fritt inträde för medlem / 150 kr för icke medlem.
Biljetter bokas (medlem) eller köps (icke medlem) i förväg på www.sv.se/dalarna.
Du ska ange att du är medlem i Falubygdens Trädgårdsodlare vid bokning. Det finns 
en notisruta för det.

Andreas Graveleij, ordförande, tel: 070-158 00 73
Annica Larsdotter, vice ordförande, tel: 070-651 70 14
Martha Andersson, sekreterare, tel: 070-317 68 84
Susanne Arvidsson, kassör, mail: sann.arvidsson@gmail.com 

Styrelsen (t o m Årsmötet 2022, aktuella kontaktuppgifter finns på hemsidan.)

Britta-Stina Thored, ledamot, tel: 070- 33 00 726
Margareta Lindgren, ledamot, tel: 070-685 01 23

Eva Dahlberg, valberedning, tel: 070-251 39 88 

Söndag 12 juni, kl. 11-16
Michael och Elisabeth Terler 
Brunnsvägen 4, Smedjebacken

Lördag 9 juli, kl. 11-16
Lars och Eva Augustsson 
Askungevägen 12, Ludvika

Två öppna trädgårdar vi är välkomna att besöka 
(Läs mer om trädgårdarna på vår hemsida.)
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