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Kära medlemmar,
Förra året var det tjäle i marken i april. I år blommar rhododendron och mycket annat
4 veckor tidigare än normalt.
Det är väl ingen tvekan om vad
man föredrar!
Om allt stämmer med utskicket så skall ni få detta Vänbrev ett par dagar innan den
stora japansatsningen invigs
den 26 april.
Den Japanske ambassadören
skall klippa bandet eller rättare
sagt lägga ett par spadtag jord
på ett nytt japanskt körsbärsträd för att förklara att startskottet gått för alla planerade
aktiviteter med japantema.
Hoppas ni är många som tar
tillfället i akt och deltager i
invigning och ”Hanamin”. Vi,
Botaniskas Vänner, kan vara
speciellt stolta över att detta
japantema kan genomföras i så
stor utsträckning som planerats
och syns i årsprogrammet. Till
mycket stor del ﬁnansieras det
nämligen med våra bidrag.
Nästa aktivitet på vår agenda
är årsstämman den 22 maj som
beskrivs i medföljande separata
informationsblad. Som alltid
ingår stipendieutdelning, en
intressant föreläsning och blomlotteri.

Därefter följer en ”Vändag”
den 1 juni. På den dagen, som
innehåller poängpromenad

Ami Skåberg dansar Sakura
– körsbärsdans – på invigningen.
Foto: Palle Dahlstedt

och visningar m.m.kommer vi
också formellt överlämna vår
jubileumsgåva till Botaniska
Trädgården.
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Skulptören Pål Svensson, som
gjort Drickvattenfontänen i
form av en krokusblomma i
svensk marmor kommer personligen att närvara. Han
berättar om tankar bakom
utförandet och hur den förhoppningsvis kommer att ge ett både
estetiskt och praktiskt värdefullt bidrag till trädgården.
Med detta brev får ni också
beskrivning på vilka lökar, som
valts ut detta år. Beställ gärna
många! De ger vackra upplevelser nästa vår och samtidigt ett
välkommet bidrag till trädgården.
Vill här också passa på och
tacka alla, som utöver att betala
årsavgiften sänt en extra gåva.
Mycket uppskattat, stort tack!
Gå gärna in på vår hemsida
www.botaniskasvanner.se för
att få aktuell information om
Vändagen med mera. Bland
annat kommer en fototävling
utlysas där.
Välkommna till Japaninvigning/Hanami, Årsstämman och
Vändagen!
Med vänliga hälsningar,
Claes Grill
ordförande

Dricksvattenfontänen ”Krokus” i
svensk marmor av Pål Svensson.
Foto: Agneta Green

Nu är våren här och våra sponsorer erbjuder ett stort utbud för säsongens planteringar! För aktuellt utbud, aktiviteter,

medlemsrabatt och öppettider se länkar på
vår hemsida! Och som alltid – ha medlemskortet klart att visa upp före köp i kassan!
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Kära vänner!
Det spännande med att arbeta
i en trädgård är att man aldrig
vet vad man kan förvänta sig.
Vem kunde trott att vi skulle
få en så rekordtidig vår! När
jag hade min första vårpromenad förra året var marken
stelfrusen och det fanns nästan
inga blommor att titta på. I år
däremot hade alla krokusar och
ljusblommor redan blommat
över.
Mats Havström har varit
på resa i Storbritannien under
våren och bland annat besökt
trädgårdarna i Kew och i Edinburgh. I samband med besöken
överlämnades sticklingsförökade exemplar från vårt unika
Påsköträd, något som uppskattades högt. I gengäld ﬁck Mats
med sig hem en hel del intressanta växter.

Annars handlar det mesta om
Japan just nu. I skrivande
stund pågår bygget av en tehusinteriör i Växthuset. Den 26
april öppnas vår Japansatsning
med körsbärsblompicknick och
en invigningsceremoni i närvaro av Japans ambassadör. Ett
annat tema för året handlar om
trä och utställningen Ta i trä inleds med en byggnadsvårdsdag
för hela familjen den 22 maj.
Jag hoppas ni alla har möjlighet att besöka oss ﬂera gånger
under säsongen! Missa heller
inte att beställa ur Henrik Zetterlunds ﬁna urval av lökar.

Den 26 april invigs Japan 2014
i Botaniska trädgården i närvaro av Japans ambassadör i
Sverige, Seiji Morimoto.
Parken är full av aktiviteter när
trädgården samtidigt bjuder in
till en hanami – en traditionell
japansk picknick när körsbärsträden blommar.
Under 2014 kan du uppleva
Japan med alla sinnen
i Botaniska trädgården.
Gå in i en zen-inspirerad trädgård, var med om en stjärnfestival, gå på guidade upptäcktsfärder, inspireras av japansk
Vänliga hälsningar!
trädgårdskonst, lär dig ikebana,
Mari Källersjö
se blommande bonsaier och ﬁra
barnens dag på japanskt vis.
Japan 2014 har kunnat genomIkebana, rönnbär, av Judit Katkis.
föras tack vare stöd från
Judit Katkis från Ikebana InterBotaniskas vänner.
national i Stockholm kommer till
Läs mer på gotbot.se
Göteborgs botaniska och lär ut
konsten att arrangera blommor på
japanskt vis.
Foto: Judit Katkis

