Aktiviteter 2015
Med förbehåll för ändringar, för mer information besök www.fladergarden.se
se här för övriga öppettider
Söndagen den 22 februari kl. 13:30 - Nybörjarträff
Pelargonföredrag i kaffestugan
Är Du nyfiken på pelargonernas värld? Kom och få svar på dina frågor.
Siv Bengtsson från Svenska Pelargonsällskapet och Anna-Maria från Pelargonhuset
visar bilder och delar med sig av tips och tricks inför den kommande pelargonsäsongen.
Efter föredraget håller vi öppet i drivhuset.
ALLA – både nybörjare och redan etablerade pelargonälskare är hjärtligt välkomna.
Söndagen den 22 mars kl. 11-16 – Våffelsöndag med ’mini’pelargonföredrag
Vi tjuvstartar säsongen med vårens första Fläderblomsvåfflor.
Det finns många sticklingar på gång i drivhuset.
Vi har plockat fram ett urval och det är bara att välja – här finns något för alla smaker.
Kom och låt dig inspireras!
11:30 Sommarens finaste hängpelargoner – hur gör jag?
13:00 Pelargonsticklingar – Siv B. visar hur du tar nya sticklingar.
14:30 Pelargoner i rabatt – fina pelargoner med minst möjliga insats
Påsk 2-6 april kl. 11-16 – Årets sticklingsfest
Säsongspremiär
Drivhuset är fullt av pelargoner – många nya sorter.
Nu börjar pelargonsäsongen på allvar.
Nyhet i kaffestugan:
Påsk lunch – Landgång på vårt vis och Påsktårta. OBS! Förbokas
Givetvis serverar vi Fläderblomsvåfflor hela påsken.
Påskdagen den 5 april – Äggakakesöndag
Boka bord och ät vår Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon.
Söndagen den 26 april – Äggakakesöndag
Boka bord och ät vår Gammeldags Äggakaka med stekt fläsk och rårörda lingon.
I drivhuset är det full fart och här finns det många olika sorters pelargonsticklingar och pelargonplantor.
Fredagen den 1 maj kl. 13-17 – Tema jord och plantering
’Jordgubben’ Lasse Svensson från Emmaljunga Torv är på besök tillsammans med Siv Bengtsson från
Pelargonsällskapet. Diskutera jord och gödning med Lasse som lär ut sina hemligheter för att få fina pelargoner
och alla andra plantor.
I Pelargonhuset är det Doftpelargonernas helg.
Smaka, känn och dofta på de olika pelargonerna. Doftpelargonerna kan användas både till bakning och
matlagning och är vackra och dekorativa i både krukor och rabatter.
Kristi himmelfärds helgen 14-17 maj kl. 13-17 – Engelska & änglapelargoner
Kom och se de vackraste engelska- och änglapelargonerna. En färgprakt utan dess like. Få tips om hur de ska
skötas för att blomma rikligt hela sommaren. En pelargon att bli glad i!
Söndagen den 17 maj – Äggakakesöndag
Glöm inte boka bord!

Lördagen den 30 maj kl. 13 – 17 – Mors dags helg
Tjuvstarta firandet av mor på lördagen eller vänta till
Söndagen den 31 maj kl. 13-17
Fira mor med en engelsk pelargon. Båda dagarna serveras
Morsdagslunch – Landgång på vårt vis och Mors dagstårta. OBS! Förbokas
Fläderblomsvåfflor som vanligt i kaffestugan!
6-7 juni kl. 13-17 - Hängpelargoner
Vi delar med oss av tips och tricks för att få hängpelargoner som i Tyrolen. Plantera i amplar, krukor och
balkonglådor, man kan aldrig få för många. Tänk på att även andra pelargoner kan användas som på samma sätt –
kom och få idéer.
Söndagen den 21 juni – Midsommardag /Äggakakesöndag
Glöm inte boka bord!
1 juli-31 juli - Pelargonpassion
Nu blommar det både ute och inne på Flädergården. Kom och låt dig inspireras av pelargonernas mångfald.
Blommor, blad, färg och form i oändligt många kombinationer. Se hur doftpelargonerna i uteplanteringen artar
sig.
Söndagen den 19 juli – Äggakakesöndag
Glöm inte boka bord!
I Pelargonhuset är Siv från Pelargonsällskapet på besök. Kom och ställ frågor om dina pelargoner, skötsel och allt
annat som har med pelargoner att göra. Pelargonkaka i kaffestugan.
1-2 augusti kl. 13-17- Pelargoner i rabatt
Annorlunda sätt att plantera pelargoner. Se hur vår uteplantering med olika sorters pelargoner har artat sig under
sommaren. Få nya idéer och låt dig inspireras att plantera pelargoner på nya sätt.
15-16 augusti – Fläder - Fakta och folktro
Vi tillägnar flädern en helg. Vi svarar på frågor om allt som har med fläder att göra.
Kl. 14:30 båda dagarna håller vi ett litet föredrag i kaffestugan om Fläder; fakta och folktro.
Olika sorters Fläderbuskar till försäljning.
Söndagen den 16 augusti – Äggakakesöndag
Glöm inte boka bord!
Söndagen den 13 september kl. 13:30 – Vinterförvaring
Pelargonföredrag i kaffestugan.
Hur ska jag övervintra mina pelargoner på bästa sätt?
Efter föredraget frågestund och rundvandring i drivhuset bland höstens pelargoner.
Söndagen den 20 september kl. 13-16 – Äggakakesöndag
Säsongsfinal – passa på att äta äggakaka och Flädervåfflor.
Glöm inte boka bord om du önskar äta äggakaka.
Fortfarande finns det pelargoner i drivhuset. Tänk på att vissa sorter passar bra i höstkrukorna.
10-14 december kl. 13-16 - Julstämning på Flädergården
Alla dagarna visar vi vår samling av Julkaktusar.
Vi bjuder på årets Fläderglögg och i kaffestugan serveras det Fläderblomsvåfflor.
På söndagen kl.13:30 håller vi ett litet föredrag i kaffestugan om Julkaktusar. Vi berättar mer om denna
gammaldags krukväxt med sina vackra blommor.

