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I år ﬁrar Botaniskas Vänner 25 år!
Botaniskas Vänner
och Botaniska trädgården
– 25 års samarbete

i Klippträdgården som invigs
nu i juni.

Vad händer mer under
Jubileumsåret?

Framför oss ligger också vårt
Föreningen bildades 1987 i en
25-års jubileumsﬁrande på
tid av oro över huruvida BotaVännernas Dag lördagen 2 juni.
niska trädgården i Göteborg
Det är en dag späckad med
skulle bestå. Som många vet
intressanta aktiviteter. Se info
har den inte bara bestått utan
nästa sida och för mer detaljeockså utvecklats med den äran
rat program se vår hemsida
och är idag en av norra Europas
www.botaniskasvanner.se
största och förnämsta botaniska
början av maj.
trädgårdar!
I medlemsutskicket medföljer
också Jubileumsskriften,
Örtagården
Vad har föreningen
inbjudan till årsmöte, beställJubileumsskrift
bidragit med?
ningsblankett för lökar samt
Föreningen och trädgården har Den ﬁna jubileumsskrift som
information om sommarens
Vänföreningen tagit fram under endagsresor. De längre resorna
under de 25 åren utvecklat ett
2012 ger en mer detaljerad bild till Alperna och Blekinge är
nära och fruktbart samarbete.
och berättar om många persoÖverallt i trädgården kan man
fullbokade.
ner som gjort betydande insatVänbladet trycks denna gång
ser för föreningen och trädgåri en större upplaga för att markden. Dessutom en redovisning
nadsföra Botaniskas Vänner till
om hur mycket pengar förening- presumtiva medlemmar.
en kunnat bidra med i form av
Väl mött nya och gamla vänﬁnansiellt stöd till projekt samt ner på Lisebergs Trädgårdsdasom stipendier till personal
gar 10–13 maj, Årsmöte 22 maj
knuten till trädgårdens utveck- och framförallt Vändagen den 2
ling. Det är en imponerande
juni!
läsning!
Claes Grill
Mari Källersjö
Vänföreningens ordförande Claes
Grill och Botaniska trädgårdens
prefekt Mari Källersjö vid Botaniska Vänners symbol Vattenkannan

se bevis på det. Föreningen
har tack vare sina medlemmar kunnat skänka pengar till
en mängd olika insatser och
ändamål i trädgården. Exempel
på detta är bl.a. Örtagården,
Växthusentrén, Lusthuset,
Butiken, Lökträdgården och
”Skandinavien” ett nytt område

Många medlemmar
och frivilligt arbete

Föreningens styrka har varit ett
mycket stort antal medlemmar
samt många personers frivilliga
insatser utan ersättning. Därmed har en låg medlemsavgift
och en del gåvor kunnat resultera i ett årligt bidrag på ca en
miljon kronor om året vilket
har blivit ca 19 miljoner under
25 år! Ett stort tack till alla er
som genom ert medlemskap gör
detta möjligt!

Lusthuset
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Upprop
för ﬂer medlemmar
Ju ﬂer medlemmar vi är desto
större insatser kan vi göra för
trädgården. Det är därför vi nu
kommer med detta upprop:

Välkomna
till Vändagen lördagen
2 juni kl. 11–17 !

Programmet omfattar bl.a.
invigning av utställningen
Ökenliv och Klippträdgårdens
nya avdelning ”Skandinavien”,
båda ﬁnansierade av vår förenTill dig som är medlem:
ing. Dessutom deltar författaIntressera vänner och bekanta
ren, journalisten och fotografen
att bli medlemmar ! Tänk vilka
resurser vi skulle få om vi kun- Karin Berglund, doftforskaren
ﬁl.dr. Gunnar Bergström,
de dubbla vår medlemsskara
kören Rabalder och en köksför närvarande drygt 7 000
trädgårdsexpert. Därutöver
medlemmar! Det ﬁnns säkert
tipspromenad, lotteri, guidade
många i bekantskapskretsen
som med lite mer personlig infor- visningar och speciella barnakmation om vår förening och dess tiviteter.
medlemskap gärna skulle bli en
vän.

Bidra till att

Till dig som vill bli medlem:
Det ﬁnns två sorters medlemskap: enskilt medlemskap
150 kr om året och familjemedlemskap (två personer boende på samma adress) för 250
kronor. Man blir enkelt medlem
genom att fylla i formulär på
vår hemsida eller betala in medlemsavgift direkt på Plusgiro
62 81 20-8. Det går också bra
att teckna medlemskap direkt i
Botaniskas butik.

O B S!
Programpunkten
Fåglar i botaniska med Björn
Aldén är ﬂyttad från 15 maj till
22 maj eftersom Björn är
på botanisk resa i Kina.

Göteborgs
Botaniska
trädgård

blomstrar och
utvecklas !
När du blir medlem stödjer du
inte bara Botaniska trädgården
utan får dessutom många ﬁna
erbjudanden. Bl.a. möjlighet att
åka med på föreningens resor,
köpa unika lökar, inbjudan till
den årliga julfesten och till Carl
Skottsbergsföreläsning.
I Botaniskas butik får du 10 %
på inköp, liksom hos våra samarbetspartners. Se vidare info
www.botaniskasvanner.se och
respektive hemsida nedan.

www.tmt-tradgard.se www.molnlyckegardencenter.se www.gotbot.se

Rabalders
succéföreställning
tillbaka
i Botaniska
Fanny Grens väg är en nattlig
vandring tillsammans med
sångare, musiker, skådespelare
och dansare just de nätter då
tiden vänder. Bara dessa nätter
kan man se Änggårdsdottern
Fanny Gren söka efter kärleken.
Föreställningen genomförs
med stöd av bland annat Botaniskas Vänner.
Rabalder medverkar även vid
Botaniskas Vänners dag 2 juni.
Fanny Grens väg spelas 8, 9,
15, 16 och 20 juni kl. 21.30
Biljetter och mer information:
fannygrensvag.wordpress.com

www.sarotradgard.se

www.tradgardsforeningen.se

www.botaniskapaviljongen.com

