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Höstens program 2018
Vi hälsar sensommaren efter denna varma sköna sommar, med torra gräsmattor och
törstiga plantor. Nu planerar vi för höst & vinter med smått och gott.
Låt oss inspireras!
På hemsidan finns det foton från tramper som har varit i sommar för er som inte
kunde vara med. Finns det något intresse att ni vill visa upp era trädgårdar nästa
sommar så hör av er. Tips på resor, föreläsare eller annat av intresse!

Föreningen fyller 30 år - vi utlyser tävling!
Redovisning och prisutdelning sker på höstmötet.







Vem odlar den största pumpan?
Vem har den längsta/högsta Solrosen?
Vem har den krokigaste moroten?
Vem har fått den ”fulaste” päran?
Något annat spännande
Lämnar ett bra tips på föreläsare eller annat av intresse?

Ta en bild som är daterad & lägg en tumstock bredvid.
Skicka in din bidragsbild till jeanettefalk@telia.com.
Eller via vår hemsida www.matforstradgardsforening.se
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Julgröt – Vivsta Bygdegård
Adress: Vivsta 154, Matfors

Torsdagen den 22 november kl. 18.00.
Julgrötskväll på Vivsta Bygdegård. Vi startar med glöggmingel.
Därefter äter vi den goda julgröt som Britt kokat och
skinkmacka till. Kaffe och någon julig kaka efter den goda
gröten.
Självkostnadspris: 50 kr för gröt, skinkmacka, kaffe & kaka.
Paketbyte – paketets värde 50 kronor.
Anmälan till: Maud 070-262 19 21

maud.viklund@hotmail.com

Julpyssel – Matfors Trädgård
Adress: Egnahemsvägen 15, Matfors

Måndagen den 10 december kl. 18.00.
Maria och Chatrine hälsar oss välkomna till en ”pysselkväll”.
Kom och gör julens fina julgrupper, kransar eller handla
blommor till jul. Vi får 15 % rabatt på det vi handlar under
kvällen. Vi blir bjuden på gott fika, glögg och kaffe.
Anmälan till: Jeanette

076-465 41 91

jeanettefalk@telia.com
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Medlemsrabatt hos Matfors Trädgård och Evonella Garden i Bergsåker
Matfors Trädgård och Evonella Garden lämnar 10 % rabatt vid uppvisande av
medlemskort. Gäller ej snittblommor.

Medlemsrabatt hos Hanssons Vedspisar
Hanssons vedspisar bygg & design lämnar 10 % rabatt till alla medlemmar i Matfors
Trädgårdsförening vid uppvisande av medlemskort. På alla varor inom hem och
trädgårdsdesign, (ej brasvärme, ej beställningsvara).
Bergsgatan 72, 85236 Sundsvall

Cecilia från Rustika Hem – hälsar att hon inte har möjlighet att ta emot
oss på en kundkväll i höst!

Nästa möte är Årsmöte – prel. datum 26 februari 2019

Föreningen firar 30 år och till höstmötet bjuder vi in våra ”gamla”
ordföringar som gjort ett fint jobb i vår förening, se inbjudan!

Har ni något spännande förslag om föreläsare, tramper/besök, resor,
kursutbud, studiecirklar!
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Kom ihåg att anmäla din/er mailadress –
för att hålla portokostnaden nere!
Föreningen sparar en slant på portot och ni får information direkt!
Mer information finns på hemsidan.
Vänd er till Jan-Olof Blom om ni behöver mer hjälp!
Det här finns på hemsidan: www.matforstradgardsforening.se
Detta är länken till informationssidan om medlemsutskicket:
http://www.matforstradgardsforening.se/?page_id=1587
Detta är direktlänken för att anmäla sig till medlemsutskicket:
http://matforstradgardsforening.us15.list-manage1.com/subscribe?
u=b45a80883d9a629b1bfdc83bc&id=a450a9170d

Vi finns på face-book
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