Resor 2018
2018 års reseprogram är under utarbetande, och alla resmål är inte spikade
utan kommer att presenteras på hemsidan så snart som möjligt.

M. Havström

Förutom ett utbud av kortare resor, planeras
under andra halvan av oktober en resa till Ile
de la Réunion, som undertecknad just besökt
som en del av Erasmus-programmet. Ön, som är
franskt territorium, kan visa upp ett stort antal
klimat tack vare sitt läge i passadvindbältet
och topograﬁ med en högsta höjd av dryga 3 000
meter över havet. En tredjedel av ytan är skyddad ursprunglig natur med allt från regn- och
molnskog till lavafält, ljunghedar och korallrev,
där man kan ﬁnna en mängd endemiska arter.
Vi kommer förutom vild natur att besöka den
ﬁna botaniska trädgården Jardin Botanique de
Mascarin liksom Le jardin des Parfums et des
Epices, som hyser i stort sett alla tropiska frukter och kryddväxter man kan drömma om. Även
besök på olika bevarandeprojekt samt t.ex. på
någon bambu- eller kaffeodling kan komma att
ingå i programmet, liksom förstås möjlighet till
ett dopp i indiska oceanen.
Mats Havström
Chef Samlingar och Forskning
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Tack alla ni pigga trädgårdsvärdar och volontärer som ställde upp
söndagen den 24 september i Höstens
skafferi. Botaniskas Vänner hade slagit upp sitt
tält bland övriga försäljare på stora ängen. Solen
sken och kommersen av honung, havtornmarmelad, växter m.m. var livlig, äppel-utställningen i
Stolpboden både doftrik och vacker och svamputställningen i Roten intressant.
Vi mötte många pratglada och intresserade
besökare och värvade ett dussintal nya medlemmar.

Måndagen den 20 november kl 18.30 är trädgårdsvärdar och volontärer välkomna till möte i
personalbyggnaden. Helen Ekwall, en av Botaniskas pedagoger, visar då bilder och berättar
om trädgårdens barn- och ungdomsverksamhet.
Margaretha Dahlström
V. ordförande och sammankallande
för volontärerna

Hej alla vänner !
Vi vill uppmärksamma våra uppskattade samarbetspartners som erbjuder unika förmåner till medlemmar i Botaniskas Vänner. De har under ﬂera år med dessa ﬁna förmåner, stöttat vår verksamhet
och därmed indirekt Göteborgs Botaniska trädgård. För oss som gillar växter, blommor och natur med
lite vila däremellan, med god mat och ﬁka, så har vi säkerligen kunnat utnyttja dessa förmåner. Se till
att fortsätta med att handla hos våra samarbetspartners som så välvilligt ställer upp för föreningens
syfte. Vi är glada och tacksamma att samtliga erbjuder samma ﬁna förmåner för
våra medlemmar även in i 2018.
Vi välkomnar dessutom en ny samarbetspartner, Landvetter Trädgårdsforum.
Se till att berätta om Botaniska vänner för era vänner och bekanta om föreningen.
Kom ihåg att ta med medlemskortet och visa upp det när du kommer till kassan.
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