Odlarglädjen i Svalöv
Lördag 17 maj
Kl 10-14
Svalövs bibliotek, Forslidsgården i Svalöv

Göra
Fynda på Trädgårdsföreningen Ärtans växtloppis
Växtloppis med plantor från delade perenner eller frösått med extra plantor över.

Se på konst: Eva Nelander Juntunen ställer ut
Prunkande textilkonst med inspiration från trädgården.
Bladbroscher och andra finheter till försäljning.

Ponnyridning med shettisar
De minsta kan rida en liten tur kring Forslidsgården.

Så ett frö
Så en solros vid biblioteket och se den växa! Vems blir högst?
Vi slutmäter och utser vinnare den 22 augusti.

Fika
Inte bara växter utan även människor behöver näring.
Trädgårdsföreningen Ärtan ordnar fika på biblioteket.

Höra
Kl 10.30 Nu sätter vi fart på trädgården!
Maria Andersson driver företaget Greenspire. Hon vill inspirera till ett härligt liv med
en vacker och ätlig trädgård.

Kl 11.15 Din första rabatt
Maria Einarsson från Grön hemTrädgård i Teckomatorp är utbildad
trädgårdsmästare.
Hon berättar hur du kan göra för att få en vacker och lättskött rabatt.

Kl 12.15 Bland guerilla gardeners och urbana farmare
Johanna G Jimenez och Christian Jimenez är författare till boken Staden som
åkermark.
De berättar om moderna odlingsrörelser. Inspirerande bilder utlovas!
Arrangörer: Trädgårdsföreningen Ärtan, Svalövs bibliotek och Studieförbundet
Vuxenskolan
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