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Ordförande: Helena Hemming, 0730-755 765 
08-7794191, helena.hemming@telia.com
Kassör: Therese Disenhed, 070-779 35 33, 
therese.disenhed@gmail.com
Ledamöter 
Maria Korell, 070-421 87 17, maria.korell@icloud.com
Jenny Wik Norling, wik_norling@telia.com
Britt Sjöholm, 070-693 98 50, britt-sjoholm@swipnet.se
Britt Flodetorp, 076-942 08 13, britt.flodetorp@telia.com
Pia Hedenblad, 072-373 93 40, pia.hedenblad@gmail.com
Pia Påhlsson, 070-4970729, pia.pahlsson@byggunderhall.se
Pernilla Claug, 070-573 02 75 pernilla.claug@gmail.com 

Nästan alla aktiviteter som Huddinge Botkyrka 
trädgårdssällskap ordnar har sitt ursprung i programgrup-
pen. I programgruppen sitter man inte på någon tidsperiod 
utan man är med så länge man tycker det är roligt och 
givande. Kontakta programgruppen via anmälningsadressen 
anmalan@hu-bo-tradgard.org. 
Jenny Wik Norling, sammankallande, wik_norling@telia.com
Maria Korell, maria.korell@icloud.com
Terttu Kinnnari, tradgardsfreak@gmail.com
Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com
Therese Disenhed, therese.disenhed@gmail.com 
Pia Påhlsson, pia.pahlsson@byggunderhall.se 
Pernilla Helmersson, pernilla.helmersson@hotmail.com 
 
Webmaster för hemsidan: Britt Flodetorp,  
076-942 08 13, britt.flodetorp@telia.com 
Medlemskort och adressändring mm: 
Medlemsservice hos Riksförbundet svensk trädgård 
medlemsservice@tradgard.org, 08-792 13 15 
måndag-torsdag 09.00-12.00

Kontakta oss
Postadress till 
föreningen:
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Helena Hemming
Frimans väg 3B
141 60 Huddinge

Fakturaadress:
Huddinge Botkyrka
Trädgårdssällskap
c/o Therese Disenhed
Lövtäktsvägen 29
141 42 Huddinge

Vårt bankgironum-
mer: 5756-6390

Anmälan till ak-
tiviteter gör du 
genom att klicka på 
anmälningslänken från 
respektive aktivitet på 
hemsidan: www.hu-bo-
tradgard.org
Frågor om anmälnin-
gar: anmalan@hu-bo-
tradgard.org.

Som medlem i Huddinge Botkyrka trädgårdssällskap är 
du även medlem i Riksförbundet Svensk trädgård. Mer information om dina medlems-
förmåner finns på vår hemsida www.hu-bo-tradgard.org samt på riksförbundets 
hemsida www.tradgard.org. Det finns ett elektroniskt nyhetsbrev som du kan 
anmäla dig till på vår hemsida. Vi har även en sluten facebookgrupp, dit du som 
medlem är välkommen. Sök på “Huddinge-Botkyrka Trädgårdssällskap” på Facebook 
så hittar du oss. Har du frågor om våra aktiviteter så maila oss på:
anmalan@hu-bo-tradgard.org. Har du några frågor om medlemskapet så kontakta 
oss på epostadressen info@hu-bo-tradgard.org.
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I augusti 2019 kommer Riksförbundet 
Svensk trädgårds sommarmöte att arrang-
eras av oss här i Huddinge-Botkyrka. Så nu 
sitter vi och filar på hur vi ska få hela Sver-
iges trädgårdsmänniskor att styra kosan 
till södra Stockholmsområdet några dagar 
under semestern nästa år. Jag har kollat 
lite med utsocknes vad de förknippar Hud-
dinge och Botkyrka med men det blev en 
lista som knappast frestar en odlare. Sam-
manfattat blev det ungefär: förorter med 
höghus i betong och asfalterade parkerings-
platser. Hej och hå… här har vi något att slå 

hål på. Med hjälp av Statistiska Centralbyråns hemsida har jag räknat ut att 
det i Huddinge finns 18 948 småhus och antalet i Botkyrka är 12 229.  Det 
betyder att det inom vårt område borde finnas över 30 000 trädgårdar. Och 
då är varken kolonilotter eller fritidshus inräknade. Så upp till bevis! Nu ska 
vi visa vad vi har och vad vi kan. Vill du vara med och arrangera eller har 
du några idéer om vad vi ska visa eller göra så är du välkommen att höra 
av dig till någon av oss i styrelsen.
Sniglarna har inte trakasserat oss i år, inte än i alla fall. Däremot går  
rådjuren på som vanligt. Jag hörde om ett nytt medel att skrämma rådjur 
med. Det var en lantbrukare som upptäckt att rådjuren undviker att lägga 
sina kid där det luktar människa. Lantbrukarens motiv var att undvika att 
köra ihjäl kiden med slåttermaskinen när rådjursmammorna gömt dem i 
gräset. Och hur luktar då människa, undrar ni säker. Jo, sköljmedel. Lant-
brukaren blandade en svag lösning och sprutade runt ägorna under den tid 
som rådjuren föder för att hålla dem borta från marker som senare ska slås. 
Några deciliter räckte till att ”inhägna” 100 hektar så det rör sig inte om 
någon ohämmad, skadlig kemikaliespridning precis, utan bara ett vänligt 
sätt att undvika att utfodra korna med rådjursfärs.
Jag vet inte om jag vågar chansa på sköljmedel i stället för på blod- och 
benmjöl eftersom jag inte vet hur ett rådjur tänker. Att skydda sina ungar 
från människor är ju en sak, men om man går en avsmakningsrunda i vil-
laområdet en natt så kanske människo-lukten snarare lockar än skrämmer. 
Luktar det människa finns det säker också rosenknoppar, mangold, tulpaner, 
jordgubbsplantor, kål och annat smaskens. Någon annan som vågar prova? 
Det kanske räcker med att hänga ut tvätten på tork?

Odla och njut!
Helena Hemming
Ordförande

3

Ordförande har ordet



I år kör vi höstväxtloppis på samma ställe som vårens loppis, på
Café Nytorp vid Källbrinks IP i Huddinge. Föreningens medlemmar säljer 
perenner, buskar, träd, trädgårdsböcker, krukväxter och trädgårdsrelaterade 
produkter. Alla är välkomna att handla, även icke medlemmar!

Tid: söndagen 2 september kl 13.00 – 15.00, försäljningen startar 13.00 
vid given signal
Plats: Café Nytorp, Gamla Stockholmsvägen 89 (Nära Källbrinks IP). Var 
noga med p-skivan!
Kostnad: Ingen entré för köpare. Kostnad 60:-/person som säljer växter, 
du tar själv med dig bord om du vill ha och påsar till dina plantor.
Fika: Finns att köpa på Café Nytorp, tänk på att de endast tar swish och 
kontanter.
Ansvarig från föreningen: Therese Disenhed
Sista anmälningsdag för säljare: 28 augusti. Anmälan sker genom 
biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitetsinformationen på 
hemsidan.

söndagen 2 september

Höstväxtloppis

vill gå       anmäld 

Komihågruta

Svetskurs, fortsättning

Vi kikar på att ordna en fortsättningskurs i höst hos 
Henrik i Bålsta för er som redan gått svetskurs i 
föreningens regi. 
Håll utkik på hemsidan, i facebookgruppen och på 
epost så kommer mer info i höst!
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Vår medlem Pia Hedenblad, som utbildar sig till trädgårdsarkitekt,   
guidar oss denna kväll. Hon kommer att visa Skärholmens perennpark 
med dess fantastiska miljö och växter, men också berätta om hur den 
kom till, tankarna bakom designen och också om vad parken betyder för 
bostadsområdet.
Parken är designad av Piet Oudolf, en av världens mest inflytelserika 
trädgårdsdesigners. Han har bland annat skapat och designat High Line 
i New York och Drömparken i Enköping. I Perennparken finns gräs i olika 
former och bildar en drömsk struktur till de blommande perennerna. 
Perennparken är vacker oavsett vilken tid på året det är, vilket var ett av 
syftena med planteringen. Men denna tiden på året så är den nog ändå 
som bäst. 

Tid: onsdagen 5 september kl 18.30-20.00 
Plats: Vi samlas Perennparkens mitt. Parken ligger mellan Svenska 
Bostäders fastigheter med Vårbergsvägen som gräns i söder i Skärholmen.
Antal: Max 30 personer.  
Kostnad: 100:-/person  
Anmälan: Anmälan sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk 
finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan.
Sista anmälningsdag: 31 augusti
Ansvarig från föreningen: Pia Hedenblad, pia.hedenblad@gmail.com  
0723-739340

Perennparken i 
Skärholmen           

onsdagen 5 september

Guidad visning:

vill gå       anmäld 

Komihågruta

vill gå       anmäld 

Komihågruta
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Huddingeborna och permakulturodlarna Margaretha och Christian Odberger 
kommer till oss och berättar om att odla perenna (fleråriga) grönsaker. De 
undervisar på Stockholms Universitet, håller egna kurser i trädgårds- 
design, arbetar som föredragshållare samt är aktiva inom olika ideella 
odlingsnätverk. Några av er kanske varit hemma hos dem under 1000 
trädgårdar?

Tid: tisdagen 11 september kl 19.00-21.00 
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Fika: Fika till pausen finns att förbeställa när du gör din anmälan
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 5 september
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

Tips: Folkes bistro i samma hus som Kulturhuset/Folkets hus öppnar kl 
17.00 för den som kommer direkt från jobbet och vill äta innan föredraget. 

Föredrag

tisdagen 11 september

vill gå       anmäld      

Odla perenna grönsaker
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vill gå       anmäld      

Guidad visning 
på Ultuna  

söndagen 23 september

Följ med oss på en guidad tur i Ultuna! Vår ciceron är Tomas Lagerström 
och vi spenderar två timmar i Kunskapsparken och intilliggande Ullbo 
woodland garden. Kunskapsparken på Ultuna är nära kopplad till SLUs 
utbildningsprogram Landskapsarkitekt. När Tomas Lagerström kom till Ul-
tuna 1975 för att påbörja sin tjänst som lärare i växtmateriallära fanns på 
Ultuna-området inte mycket mer än några av de vilda svenska träden som 
alm, lind och lönn. 38 år senare invigdes Kunskapsparken, en koncentre-
rad anläggning med ett mycket omfattande sortiment av träd, buskar och 
örtartade växter, allt arrangerat i ett relevant och gestaltat sammanhang.  
Tillsammans med de mindre anläggningar som Tomas dessförinnan skapat 
på Ultuna finns nu på campus runt 1000 olika arter och sorter av park-och 
trädgårdsväxter.
På eftermiddagen väljer man själv om man vill besöka en plantskola, Lin-
néträdgården eller Botan på egen hand. Vi mailar ut tips till alla anmälda.

Tid: söndagen 23 september kl 10.00-12.00. Vi åker ca 8.30 från  
Huddinge-Botkyrka. 
Plats: Uppsala
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar för visningen. 
Dessutom 80:- i bensinpengar till chauffören som du åker med som betalas 
kontant till denne på plats.
Resa: Vi samåker i bilar. Ange när du gör din bokning om du söker plats i 
bil eller har en plats över, samt från vilket geografiskt område du reser, så 
parar vi ihop oss. Räkna med att du kan få ta dig till en upphämtningsplats i 
Huddinge-Botkyrka. 
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 15 september
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

vill gå       anmäld      
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vill gå       anmäld 

Komihågruta

emot. Om du inte kan komma personligen så försök få hjälp från någon an-
nan på din kurs, eller ring vår ordförande Helena Hemming (0730 755 765) 
för att komma överens om annan dag/plats/tid för avlämning. På samma 
sätt så hämtar ni era alster när utställningen är slut om ni inte kommer  
överens om något annat vid avlämningen.

Är du medlem och vill sälja konsthantverk så får du hemskt gärna stå till-
sammans med oss men du måste själv anmäla dig och betala enligt instruk-
tionerna på Huddinge kommuns hemsida. Ange också i din anmälan att du 
vill stå med Trädgårdssällskapet och hör av dig till Helena (0730 755 765).

Dags också för final i årets fuchsia- och pelargontävling, kom och rösta på 
din favorit! Kl 14.00 är det prisutdelning där publikens och domarens 
favoriter koras.

Tid: lördagen 29 september kl 11.00-15.00
Plats: Fullersta gårdspark, Huddinge C
Ansvarig från föreningen: Helena Hemming 0730 755 765

1000 meter konst
lördagen 29 september

Traditionsenligt deltar vi i Huddinge kommuns arrangemang 1000 meter 
Konst som sträcker sig längs parkvägen från Huddinge station till Fullersta 
Gård och Fullerstaparken. I vår monter visar vi föreningens verksamhet bl.a. 
med en utställning med medlemmarnas alster från våra kurser, t.ex. smide, 
betongskulptering, mosaik mm. Allt med trädgårdsanknytning. Ni som varit 
med på någon av våra 
kurser – i år ordnar vi 
ett lotteri för er som 
bidrar till utställnin-
gen. En lott per alster 
och fina priser utlo-
vas. Lämna era alster 
(märk dem med ert 
namn undertill) mel-
lan kl 10.00 och 10.30 
där vi som arrangör tar 
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Gunnar är en mycket välkänd och 
uppskattad person i “pionkretsar”.  
Han skriver bland annat om pioner 
på sin blogg www.pionsidan.com och 
medverkar i Svenska Pionsällskapets 
facebookgrupp. Nu kommer han till 
oss och berättar och visar bilder från 
sin trädgård, och presenterar de olika 
arterna, buskpionerna, hybriderna, lukt-
pionerna och itohhybriderna för oss. 
Vi kommer att få lära oss om frösådd 
av pioner, skadedjur, sjukdomar och 
mycket mer.

Eventuellt kan det finnas pionfrö och 
frösådda pioner till salu under fika-
pausen.
Tid: lördagen 6 oktober kl 14.00-16.30  
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge - ingång 
från Tunholms väg. 
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- icke medlemmar
Fika: Knytisfika. De som vill och kan tar med något till kakbuffén. Tag själv 
med det du vill dricka.
Anmälan: Via länk på hemsidan
Sista anmälningsdag: 1 oktober
Ansvarig från föreningen: Terttu “Teppi” Kinnari

vill gå       anmäld 

Komihågruta

vill gå       anmäld 

Komihågruta

lördagen 29 september

Föredrag:

lördagen 6 oktober
Pioner med Gunnar Johansson
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Maria, Helena och Jenny bjuder in till en 
mysig pumpaträff. Maria visar hur man 
karvar sin pumpa snyggt inför Halloween, 
och vi får tips av Jenny kring vad vi gör av 
innanmätet. Det kommer att serveras pum-
pasoppa med bröd, pumpapaj och rostade 
pumpafrön. Du får med dig din dekorerade 
pumpa hem när kvällen är slut.
Tid: 18.30-21.00, torsdagen den 25 oktober

Pumpaträff torsdagen 25 oktober

Plats: Stuvsta Stationshus, Stuvsta C, vid pendeltåget
Kostnad: 160:- för medlemmar inkl mat och pumpa, 300:- för icke 
medlemmar
Fika: Middag och fika ingår i avgiften
Max antal deltagare: Max 10 personer, 
medlemmar har förtur fram till 1 oktober
Anmälan: Anmälan sker genom biljettköp hos Simple signup, länk 
finns vid aktivitetsinformationen på hemsidan
Sista anmälningsdag: 15 oktober
Ansvarig från programgruppen: Maria Korell och Helena Hemming
och Jenny Wik Norling

Att minnet är bra men kort är vi 
många som är överens om. 

Workshop i appen

Hur mycket man än älskar att påta i trädgården så är vi nog många som 
flera gånger tänkt att man ska minnas att det var i augusti som äppelträdet 
beskars eller att det var Pionvallmo man planterade vid brevlådan, för att 
sedan ändå blanda ihop augusti med oktober och inte ha den blekaste aning 
om vad som börjat gro vid brevlådans fot. Trädgårdsarbetets många men-
tala noteringar har en förmåga att spårlöst försvinna från minnesbanken, 
men detta ska trädgårds-appen Gardenize råda bot på.
Fotografera dina växter nu i sommar så ses vi i oktober. 
Då får vi goda råd och tips om hur vi kan förbättra vårt 
växtminne med hjälp av telefonen. Föreläsare är Josefin 
Wulf från Gardenize som även är medlem i vår förening. 
Workshopen är gratis. Mer info om datum och hur du an-
mäler dig kommer till hösten. Ladda redan nu ner appen 
och börja fota, så att du har material att jobba med på 
workshopen! 
Ansvarig från programgruppen: Pernilla Helmersson
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Skapa i betongleraKurs

Vi kommer att skapa i 
betonglera som är en 
betong som är formbar 
likt lera. Man kan göra 
gubbar, skålar och en 
massa annat. 
Om du vill göra någon 
speciell form t ex en katt 
eller en byst så kan du 
förbereda en stomme 
i frigolit hemma och ta 
med dig. 
Oömma kläder rekom-
menderas. Du tar med 
dina alster hem direkt. 

Tid: torsdagen 8 nov kl 
18.00-21.00
Kostnad: 270:-. I priset 
ingår 1,5 kg betonglera, 

torsdagen 8 november

najtråd, fika och vägledning. 
Plats: Lyftdon, Dalhemsvägen 35, Huddinge
Antal deltagare: Max 10, medlemmar har förtur 
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid  
aktivitetsinformationen på hemsidan.
Kursledare: Maria Korell, tel 0704-218717

vill gå       anmäld 

Vi vill gärna kunna nå alla medlemmar via nyhetsbrev eller facebook när 
vi t ex kommer på nya spännande aktiviteter med kort varsel, eller när 
det finns platser kvar till någon aktivitet, så lägg gärna in dig som prenu-
merant på nyhetsbrevet här: http://hu-bo-tradgard.org/forsta-sid/nyhet-
sbrev/ eller följ länken på förstasidan på hemsidan dit. Får du inte ca 10 
mail från oss om året så har vi inte rätt adress till dig. Har du problem 
med detta så maila på anmalan@hu-bo-tradgard.org så hjälper vi dig.
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Föredrag:

söndagen 11 november

Växter för samplantering 
med rhododendron

Föredraget “växter för samplantering med Rhododendron” handlar bland 
annat om myten att Rhododendron ska ha surjord. Gerben Tjeerdsma har 
bl a jobbat 17 år på Botaniska trädgården i Göteborg, och är välkänd i växt-
nördskretsar.
 
Han kommer att visa bilder från naturen och ska berätta om att det inte är 
ph-värdet som är det viktiga utan bland annat strukturen och näringen. Han 
kommer också att visa bilder på hur han bygger torvpartier. 

Tid: söndagen 11 november kl 14.00-16.00  
Plats: Hörningsnässkolans matsal, Hörningsnäsvägen 7, Huddinge - ingång 
från Tunholms väg. 
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- icke medlemmar
Fika: Knytisfika. De som vill och kan tar med något till kakbuffén. Tag själv 
med det du vill dricka.
Anmälan: Via länk på hemsidan
Sista anmälningsdag: 5 november
Ansvarig från föreningen: Jenny Wik Norling

vill gå       anmäld 
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Föredrag:

tisdagen 27 november

Dahlior - Passionerad prima-
donna eller försiktig fröken?
Följ med på en resa från Mexiko till 
de svenska trädgårdarna. Historia, 
odlingstips och inte minst en massa 
underbara sorter att bara njuta av 
och kanske skaffa till nästa säsong.

55 000 sorter har registrerats sedan 
1804 – så det finns faktiskt en dahl-
ia för alla, oavsett smak. Små och 
stora, runda och platta, bedårande 
halskråsdahlior och de som liknar 
näckrosor, anemoner och till och 
med kaktusblommor. 
En mer givmild och lättskött växt får 
man leta efter. Får den bara lagom 
sol, vatten och gott om näring, så 

blommar den tills frosten kommer och ju mer man plockar desto fler blom-
mor kommer det. Att gräva ner och upp den på vår och höst tar liten tid om 
man jämför med gräsklippandets många timmar och problemet med förvar-
ing kan lösas på många sätt. 

Elisabeth Svalin Gunnarsson är författare, fotograf och kul- 
turvetare med särskilt intresse för trädgård, arkitektur,  
kyrkobyggnader, talekonst och allt brittiskt.

Tid: tisdagen 27 november kl 19.00-21.00 
Plats: Stora salen, Kulturhuset (fd Folkets hus) Huddinge C
Kostnad: 100:- för medlemmar, 150:- för icke medlemmar
Fika: Fika till pausen finns att förbeställa när du gör din anmälan
Anmälan: sker genom biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid ak-
tivitetsinformationen på hemsidan. 
Sista anmälningsdag: 20 september
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson

vill gå       anmäld vill gå       anmäld 
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söndagen 27 januari
Trädgårdsdag

Vi upprepar den populära trädgårdsda-
gen och hälsar er välkomna söndagen 
den 27 januari till en härlig vinter-boost!

Under dagen kommer vi att få lyssna på 
två spännande föreläsningar 
av Kenneth Nilsson, en, som han säger 
själv, helt egenlärd trädgårdsentusiast. 
För många av oss mer känd som ”Kenneth 
på söder” Han har en kolonilott på Söder-

vill gå       anmäld      

malm, i ett soligt söderläge bara 5 minuter från där han bor. Han har ett 
hundratal fuchsior i krukor och odlar en massa tomater på friland, och några 
chili också. Resten får sköta sig själv. Kenneth är intresserad av att diskutera 
vinterhärdighet, jordstruktur och ”hur man vattnar på rätt sätt”.

Vi kommer också under dagen att få höra berättelser och se bilder från olika 
platser som våra medlemmar har besökt. Kanske något resmål hamnar på er 
önskelista!

Fröbyten och en försäljningsstund är inplanerad, så ta med frön, trädgårds-
böcker, sticklingar eller annat ni vill sälja eller byta! 

Vi kommer även detta år ha ett lotteri på entrébiljetten!

Sist, men inte minst, är det kul att träffa medlemmar och prata trädgård 
mitt i vintern! 

Och kom ihåg, detta blir en perfekt julklapp till den som har allt. 
Varmt välkomna!

Tid: Söndagen 27 januari 2019, Klockan 09.30-15.30
Plats: Festlokal på restaurang Akvarellen, Elegentorpsvägen 10, nära  
Tullinge centrum. Karta finns på vår hemsida.
Kostnad: 320 kr, då ingår mat och dryck under dagen.
Ansvarig från föreningen: Pia Påhlsson
Sista anmälningsdag: 20 januari. Anmälan sker genom 
biljettbokning hos Simple signup, länk finns vid aktivitets- 
informationen på hemsidan.
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söndagen 27 januari

Vad händer i föreningens slutna facebookgrupp? Först och 
främst är den sluten, vilket betyder att ingen som inte är medlem i 

gruppen kan se innehållet. Tanken är att vi här kan utbyta idéer, inspirera 
varandra, ställa frågor, visa foton från egna eller andras trädgårdar. Köpa/
byta/sälja/skänka trädgårdsrelaterade saker och växter. Komma över-
ens om samåkning till aktiviteter. Hälsa varandra välkomna på spontana 
trädgårdsträffar när “andan faller på” och trädgården känns som vackrast. 
Vi som är medlemmar i gruppen tycker att det är en fin gemenskap i den 
och att det tillför mycket till medlemskapet i föreningen.
För att bli medlem i den slutna facebookgruppen gå till http://www.face-
book.com/groups/HuBotradgard/ och ansök om att få bli medlem i grup-
pen. Vi godkänner alla som finns i medlemsmatrikeln, just nu är vi 221 
personer i gruppen. 

Några rader från programgruppen
Det är vi som är programgruppen. Vi 
hittar på aktiviteterna i föreningens 
programblad, oftast sådant som just vi 
själva är intresserade av. Vi jagar rätt på 
föredragshållare, kursledare, material, 
utflyktsmål, lokaler... Vi skriver texter 
och försöker hitta bilder till aktiviteterna. 
Vi räknar på vad det skulle kosta, och 
lägger fram våra förslag till styrelsen för 
godkännande. Sedan håller vi tummarna 
för att alla ni andra i föreningen ska tycka 
att aktiviteten är lika intressant som vi 
gör, och anmäla er. 

Tycker du att det låter roligt? Har du idéer om intressanta 
aktiviteter som du vill vara med och genomföra i förenin-
gen? Föredrag, studiebesök, kurser, studiecirklar....? Hör 
av dig till Jenny som är sammankallande i programgruppen 
(wik_norling@telia.com) så får du veta vad det innebär att 
vara med i programgruppen, och se om det kan vara något 
för dig.

Maria

Pia H

Pia P

Therese

Pernilla

Terttu/Teppi

Pernilla

Jenny
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