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Nyhetsbrev
från
Gräva upp och gräva ner

Nu är tid att gräva upp
sådant som växt i rabatt eller
kruka men som måste in
över vintern. Sådana växter
är dahlia, vissa lökar som
gladiolus och montbretia.

DAHLIA • GYCKELBLOMSTER

Andra sommarblommare
är nästan vinterhärdiga som
gyckelblomster och kan grävas ned i en plastkruka med
5-10 cm jord över. Rötterna
på jätteverbena och blåsalvia
övervintras svalt och mörkt.

Kära trädgårdsvänner!
Aldrig hade vi kunnat tänka oss att vår sista öppethelg den 2-3
oktober skulle bli en sådan upplevelse. Redan några minuter
före klockan tio stod det flera bilar på parkeringen. Och så
fortsatte det hela dagen. Tjugo över sex lämnade den sista
besökaren oss. Folk köpte växter, loppisvaror, drack kaffe
och inte minst tackade för de nära 20 åren vi har varit igång.
Någon sa ” jag behöver varken blommor eller loppisgrejor
men jag ville åka hit ändå och tacka för allt ni bjudit på under
åren.”
Många mindes de över 100 miniföreläsningarna med lokala
eller rikskända trädgårdsprofiler under vackra majdagar som
utgjorde startpunkten för vårt verksamhetsår, de uppskattade
sommarutställningarna ”Alla tiders trädgårdsmöbler” och
”Konst eller konstigt i trädgården”, örtfotbaden, dockteater,
kulturprogrammen i orangeriet med teman från Nils Ferlin
till Joe Hill. Ett starkt minne var ”Tyst trädgård” då den
kolsvarta augustinatten bjöd på bygdeskrönor i tältkåtan,
Dan Andersson-dikter vid lägerleden, folkmusik på fiol i Rostpaviljongen och slagverk på verandan, allt i skenet av eldar,
facklor, marschaller och levande ljus.
Tack alla ni som kom med goda och påhittiga gåvor. Kristina med en konstnärligt dekorerad takpanna och ett tal som
rörde vid våra innersta känslor, Maj och Peter, vilket gott
surdegsbröd, Monika och Hans, era sylter och marmelader
är oslagbara, Gunnel, vi älskar din kalvdans, Alf du kom med
skogens och trädgårdens läckerheter, Lisa du vet nog att Per
är en gottegris, Kajsa och Lasse, vi bjöd våra barnbarn på
äggen från era fina Kindahöns som vi ska få låna i sommar.
Ett särskilt tack till Gunnel L som under båda dagarna såg till
att det fanns kaffe och vår speciella chokladkaka.
Ett riktigt varmt tack till er alla som gjorde våra
avslutningsdagar så minnesrika. Och
välkomna hit när det passar.
Bästa hälsningar!
Eva och Per

Plocka grönt till jul

Att ta mossa för eget bruk
till en adventsljusstake eller
dörrkrans är tillåtet men
med markägarens tillåtelse.
Den gråvita mossa som vi
brukar ha i ljusstakar är
fönsterlav. Bryta kvistar
eller ta granar är förbjudet
om inte riset ligger på marken. Torra grenar, nedfallna
löv, kottar och enstaka
stenar är tillåtet att ta.
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