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Kära medlemmar

Med vänliga hälsningar
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Så går vi då mot ljusare tider!
Härligt! 2014 ser dessutom
väldigt lovande ut vad gäller
programpunkter i vår trädgård.
Årsprogrammet för Botaniska
är verkligen värt att studera
och utnyttja för att planera
deltagande i de intressanta
aktiviteterna. Glöm inte heller
att njuta av orkidéerna i växthusen. Det är Sveriges största
samling!
Japansk natur och kultur
står i centrum i Botaniska Trädgården 2014. Skälet till detta är
att vår botaniska trädgård har
en av de största samlingarna av
vildinsamlat japanskt växtmaterial i norra Europa. Detta har
åstadkommits genom ett nära
samarbete med Japan sedan
1920-talet. Vår förening kommer att vara djupt engagerad
både ekonomiskt och personligt.
Som nybliven generalkonsul
för Japan känns det extra roligt
med denna satsning.
Japan-året invigs i närvaro
av den japanske ambassadören
den 26 april, då vi förhoppningsvis har blommande körsbärsträd. Sedan fortsätter det
med japanska aktiviteter ända
fram till hösten.
Bifogat ﬁnner ni information
om årets resor. Utöver dessa
kommer vi även i år att erbjuda
två dagsresor.
Ta gärna del av senaste nytt
från föreningen och trädgården
genom att gå in på vår hemsida
www.botaniskasvanner.se

Skuggiga Asien i Klippträdgården där ni hittar japanska växter.
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Vänbladet
Så här års passar det bra att gå
in på Konnässörsklubben och
planera inför vårens sådder. En
av mina favoriter är den vackra
Porslinsanemonen Anemonopsis macrophylla, som trivs i
skuggiga miljöer.
I trädgården planeras för
fullt inför sommarsäsongen. Det
pågår fortfarande arbete för att
röja upp efter stormen Sven,
som tyvärr fällde många träd
både i parken och i arboretet.
2014 blir ett spännande år i
Botaniska. Temat är Japan, vilket känns extra roligt eftersom
vi har en av Europas ﬁnaste
samlingar av just japanska
växter. Missa inte de många
guidade turerna tillsammans
med vår kunniga personal. Det
kommer också ﬁnnas många
aktiviteter för alla åldrar,
bl.a. Barnens dag-Komodo no
hi, Blommande bonsaier och
Stjärnfestivalen Tanabata.
Läs mer om tid och plats i vårt
program eller på vår hemsida.
I butiken kommer ni att kunna
hitta många spännande nya varor med anknytning till Japan.
I sommar pågår utställningen
Ta i trä i Stolpboden. Utställningen arrangeras av Slöjd &
Byggnadsvård på Nääs som är
Västsveriges centrum för hållbarhet och material.
En fantastiskt rolig nyhet är
att vår hortikulturelle intendent, Henrik Zetterlund, har
blivit invald i engelska Royal
Horticulture Societys expertråd
för alpina växter (RHS Joint
Rock Garden Plant Committee).
Ett prestigefyllt uppdrag och en
stor ära. Under april visar Henrik blommande lök- och knölväxter i trädgården vid ﬂera
tillfällen. Missa inte chansen
att träffa en världsauktoritet!
Vänliga hälsningar!
Mari Källersjö
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Kära Vänner!

Japandalen – en vacker miljö med många japanska växter.

Aktuellt

1.

Dags att ansöka om Uno
Wibell-stipendier för 2014!
Stipendiet kan sökas av förskolor/skolor som vill odla eller
göra något annat ”grönt” i syfte
att utveckla barn och ungdomars intresse för botanik. På
www.botaniskasvanner.se kan
du läsa mer om ansökan och
tidigare stipendiaters glada
rapporter.

2.

Carl Skottsbergsstipendiet kan sökas för forskningsprojekt där resultatet av arbetet
ska komma Göteborgs Botaniska Trädgård till del och nytta.
Se www.botaniskasvanner.se
För båda stipendierna gäller
sista ansökningsdatum 1 mars.

3.

Butiken meddelar att
sista datum för att beställa
fröer från Konnässörsklubben
är 31 mars ! Hela katalogen kan
laddas ner från http://konnklubb.nordicshops.com/

4.

Magnus Neuendorf är
inte bara Vännernas eminente
botaniska guide på våra resor utan är också författare
till praktverket ”Nyttoväxter
från hela världen” som utgavs
i december ! Boken beskriver
och illustrerar 400 växtarter.
Medförfattare är Bente Eriksen
och Åslög Dahl Illustrationer av
Kirsten Tind. Boken kan köpas
i Botaniskas välsorterade butik.

Nästa medlemsutskick ...
… kommer ca 25 april och
innehåller förutom inbjudan till
årsmötet 20 maj och inbjudan
till sommarens dagsresor också
presentation av de särskilt utvalda lökar ni medlemmar som
vanligt kan beställa. Precis som
tidigare år är de omsorgsfullt
valda av Botaniskas hortikulturelle intendent Henrik Zetterlund.

