Obs! Endast för Sällskapet Trädgårdsamatörernas medlemmar

80 år

Stor jubileumstävling

Värva en vän & tävla om fina priser!
Foto: Christina Fryle

Känner du till någon som skulle
ha glädje av att vara med i vår
förening men inte är det än? Då
är det här tävlingen för dig.
Ju fler medlemmar vi är desto starkare
blir vi som förening. Därför firar vi
Sällskapet Trädgårdsamatörernas
80-årsjubileum med en värvningskampanj som kommer att pågå hela
året.
Ta chansen att vinna en plats på nästa
års riksmöte, presentkort på växter,
boken ”Trädgårdsliv” eller spännande
fröer.

Du kan vinna en plats på riksmötet sommaren 2019.

Det här kan du vinna:
Trädgårdsliv – människorna och deras trädgårdar

1:a pris		 Fritt deltagande och uppehälle 		
för en person under riksmötet 		
2019.
Trädgårdsliv

människorna och deras trädgårdar

2:a pris 		 Presentkort på 2 000 kr hos 		
en trädgårdshandel.
I Trädgårdsliv – människorna och deras trädgårdar möter vi trettiofem trädgårds
amatörer och besöker deras trädgårdar. De berättar om sina trädgårdsliv som
ser så olika ut. Vissa bryr sig bara om att växterna trivs. Andra letar efter den
rätta känslan i trädgården. En del vill ha något representativt och vackert att
dela med sig av. Andra vill ha trädgården för sig själva. Vissa frösår allt, medan
andra samlar namnsorter och importerar växter långt bortifrån. Somliga vill
ut i naturen och titta på växter. Andra vill inte längre än till plantskolan.
Tillsammans ger de en bild av vad det är att vara Trädgårdsamatör.

Christina Fryle & Inga Wallenquist

De som har träffat dem och besökt dem i deras trädgårdar är Christina Fryle
och Inga Wallenquist som bägge står för text och bilder. Även Leif Fryle och
Arend Wallenquist har medverkat som fotografer.

3:e pris		 Presentkort på 1 000 kr hos		
en trädgårdshandel.
Christina Fryle är redaktör för tidningen TA, TrädgårdsAmatören.

Inga Wallenquist är journalist och författare till bland annat Trädgårdar i Östergötland – en skön historia på Östergötlands länsmuseums förlag (2004) och
Våra älskade torpväxter och hur vi odlar dem, bokförlaget Prisma (2007).
ISBN:

4–5:e pris Boken ”Trädgårdsliv” av
		 Christina Fryle & Inga 			
Wallenqvist.

Christina Fryle
Inga Wallenquist

EN BOK UTGIVEN AV SÄLLSKAPET TRÄDGÅRDSAMATÖRERNA

I boken ”Trädgårdsliv –
människorna och deras
trädgårdar” möter vi
trettiofem trädgårdsamatörer
och besöker deras trädgårdar.
Boken publicerades 2008 när
STA firade 70-årsjubileum.

6–10 pris Utvalda fröer från 			 Gör så här:
1. Värva en medlem.
STA:s fröförmedling.
2. Mejla namnet på den nya medlemmen till
madeleine.a.almer@gmail.com. Ange ditt
Obs! Tävlingen är endast öppen för STA:s medlemmar.
namn, adress, telefon- och medlemsnummer.
Resan till och från riksmötet ingår inte.

Vinnarna dras i januari 2019. Eventuell vinstskatt
betalas av den tävlande.

3. För varje medlem du värvar får du en ”lott”
i tävlingen. Ju fler du värvar desto större chans
att du vinner en eller flera priser.

