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Lär av kunniga 

Ingen kan allt, men alltid finns det någon som kan det där 
lilla extra. Just det är av en föreningslivets stora styrkor. 
Det finns folk med kunskap som är villiga att dela med 

sig av det de vet.
Häftet som du håller i är Karlstads Trädgårdssällskaps höstprogram för 
2018 och som du ser har vi engagerat kunniga människor. Du kan få 
hjälp med att sortbestämma dina äpplen och få en introduktion till hur du beskär 
dina träd och buskar och få en introduktion till de läkande örternas värld.
Föreningsliv är också umgänge. Kom till vår höstavslutning, ät god soppa och 
hjälp till med att sortera fröer.
Det händer att det dyker upp en aktivitet som vi fångar i flykten. Då skickar vi ut 
information via mejl till våra medlemmar. 
Vill du ha våra mejlutskick skickar du ett mejl till karlstadts@gmail.com.

Är du inte medlem? 
Kanske har du fått det här programmet i näven när du besökte växtmarknaden.
Kanske stack en vän till dig det. 
Visst blir du sugen på att vara med!

Tidningen Hemträdgården
Som medlem får du sex nummer av tidningen Hemträdgården och vår- och 
höstprogram varje år. 

Föreläsningar
Som medlem kan du vara med på inspirerande föreläsningar och intressanta 
kurser. 

Trädgårdar och trädgårdsmöten
Som medlem får du möjlighet att träffa andra trädgårdsälskare och besöka 
intressanta trädgårdar. 

Rådgivning
Som medlem har du rätt till kostnadsfri rådgivning från Riksförbundet Svensk 
Trädgård.

Rabatter och erbjudanden
Som medlem har du rabatt på en lång rad platser och i en mängd butiker. 

Här anmäler du dig
www.karlstadstradgardssallskap.se/bli-medlem
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Beskär dina blödare under JAS
Nästan alla träd och buskar mår bättre av att beskäras på sensommaren och hösten 
– alltså under JAS-månaderna. Men hur ska man tänka och var börjar man? Följ 
med på en beskärningstur tillsammans med föreningens fruktträdsbeskärare Ann 
Elgemark.

Tid och plats
26 juli kl 18, Kroppkärrs koloniträdgård i Karlstad.

Anmäl dig till
Ann Elgemark, 070-601 88 70, elgemark@live.se

tips 15 juli
Tidningen Land arrangerar varje år Öppen Trädgård där något hundratal träd-
gårdsentusiaster runt om i Sverige öppnar sina trädgårdar för besökare. I år hålls 
arrangemanget 15 juli. Spana in www.land.se/oppentradgard och se om det finns 
någon i din närhet.



Besök i biodlarens trädgård
I den rymliga och lummiga trädgården finns några bikupor, många fruktträd, 
växthus för både tomater, gurkor och en liten potager. Årets första äpplen är 
mogna och klara för mustning i husets eget lilla musteri och nyslungad honung 
kan både smakas och köpas.

Tid och plats
30 augusti kl 17, Öströms väg 14 i Vålberg.

Anmäl dig till
Ann Elgemark, 070-601 88 70, elgemark@live.se
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tips 25 augusti
Trädgårdsamatörernas växtmarknad på Kroppkärrs koloniområde är en av årets 
trädgårdshöjdpunkter i Karlstad, och traditionsenligt har vi ett växtlotteri på plats. 
25 augusti är datumet att lägga på minnet.



Fira Äpplets dag
Efter förra årets premiär bjuder 
Karlstads Trädgårdssällskap i 
samarbete med Naturum in till årets 
upplaga av äpplets dag. Det blir 
äppelutställning och sortbestämning 
av dina äpplen. Du får se hur 
mustning går till och det finns 
äppelprodukter att köpa.

För äppelutställningen behövs många 
olika sorters äpplen. Du får mer 
än gärna bidra genom att lämna in 
äpplen till Naturum senast den 21 
september kl 17. Lägg fem äpplen 
i en påse och märk den med vilken 
sort det är. Vet du inte sorten tar du 
med dina äpplen till pomologen.

Alla barn kan delta i en äppelkakstävling. Tävlingen avgörs av en utvald jury den 
23 september. Tävlingsregler finns på www.mariebergsskogen.se. I Naturums café 
kan du dagen till ära köpa äpplekaka och annat med äpplen i.

Tid och plats
23 september, Naturum, Mariebergsskogen i Karlstad
kl 11–15 Pomolog sortbestämmer dina äppeln. Ta med några exemplar av varje 
sort. Gratis. 
kl 11–17 Tipspromenad tema Äpplen. Pris 5 kr. 
kl 14 Vem gillar äpplen? Följ med ut i Lillskogen och bjud djuren på äpplen. 
Gratis. 

Kontaktperson
Ann Elgemark, 070-601 88 70, elgemark@live.se
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tips 7 oktober
Säfflebygdens Trädgårdssällskap har bjudit in exvärmlänningen Peter Englan-
der att hålla ett föredrag på temat ”Om konsten att odla det omöjliga” 7 oktober. 
Peter kallas emellanåt Mr Medelhav för sin passion för medelhavsklimatet och sitt 
ivriga arbete med att knäcka zoner i Sverige. För mer info, sök på Säfflebygdens 
Trädgårdssällskap.



Hjälp till självhjälp med örter
Gunilla Kvarnström har många års erfarenhet av växter och dess egenskaper. 
Det handlar om gammal kunskap om vad olika växter har för inverkan på 
människokroppen.
Till exempel vilka växter är avslappnande och rogivande, vilka växter är bra 
mot förkylning, vilka växter är bra mot olika magåkommor, med vilka växter 
behandlar man sår med mera.
En del växter finns i en vanlig livsmedelsaffär, en del växter skickar man efter, en 
del växter växer vilt i naturen och en del växter kan man odla själv.
Så bli din egen apotekare med naturmediciner från vår rika natur. 

Tid och plats
Torsdag 11 oktober kl 18, Gjuteriet, Verkstadsgatan 1, Karlstad

Anmäl dig till
Holger Bryntesson, 070-520 00 91, holger@bryntesson.org
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tips 28 oktober
Leena M Liljestrand ÄR pionist. Hon har ett brett och djupt kunnande om pioner 
som hon delar med sig av vid en föreläsning 28 oktober på Åmotfors Folkets hus 
som Eda trädgårdsförening arrangerar. För mer info, sök på Eda trädgårdsfören-
ing.



Frörensning och avslutningssoppa
Vi avslutar säsongen med att förbereda inför nästa. Den här kvällen rensar vi fröer 
till vårt populära fröbibliotek och packar dem i lagom stora portionsförpackningar. 
Traditionsenligt umgås vi också över några goda soppor och lite fika på det.

Även om vi får in en del fröer så är det aldrig fel med fler. Har du ett överskott av 
fröer så tar vi hemskt gärna emot dem!

Tid och plats
Torsdag 15 november kl 18 i PRO-lokalen, Norrstrandsgatan 71

Anmäl dig till
Ingrid Larsson, 070-533 39 16, ingrid@uni-ide.se
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tips 9–11 november
Under Bomässan i Karlstad 9–11 november kommer Karlstads Trädgårdssällskap 
vara på plats och informera om sin verksamhet.



Juli  Anmälan
26 Beskär dina blödare ja

Augusti  
30 Besök i biodlarens trädgård ja

September
23 Fira Äpplets dag nej

Oktober
11 Hjälp till självhjälp med örter ja

November
15 Frörensning och avslutningssoppa ja

Fika
Vid de aktiviteter som vi ordnar själva finns det alltid fika med tilltugg om inget 
annat sägs.

Mer information – och kontakta oss
Besök oss på karlstadstradgardssallskap.se för fler tips, mer information, 
besökstips och medlemsrabatter. Meddela oss om du bytt postadress eller 
e-postadress. Du når oss på karlstadsts@gmail.com och på 070-381 44 32.

Höstens aktiviteter

Karlstads Trädgårdssällskap …
… är en del av … samarbetar med … ingår i


