
Botaniskas Vänner • Carl Skottsbergs Gata 22 A • 413 19 Göteborg
www.botaniskasvanner.se • Tel: 031-41 59 40 • Postgiro: 62 81 20-8 • info@botaniskasvanner.se

Kära medlemmar,

Nu stundar vinter och då 
kanske man inte tänker så 
mycket på besök i Botaniska 
trädgården men en promenad i 
trädgårdens vintervila kan na-
turligtvis vara både vacker och 
rogivande. Om vädret gör att 
detta inte lockar eller om man 
blivit kall under promenaden, 
så kan man ju också alltid njuta 
av värme och blomprakt i de 
fi na växthusen. 
Glöm inte att 
besöka ”Öken-
växthuset”, som 
ju rustats upp 
med hjälp av 
Vännerna.

Närmast 
kommer den 
traditionella 
julfesten den 9 
december. Det är 
verkligen roligt 
att så många 
kommer för att 
mingla, dricka 
glögg, köpa 
lotter, handla 
julsaker i butiken och inte 
minst naturligtvis följa med på 
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guidade visningar i de upplysta 
växthusen.

Besök också gärna vår hem-
sida www.botaniskasvanner.se 
och Facebook för att få senaste 
nytt från föreningen och träd-
gården. Där står bl.a. om hös-
tens nya fototävling med täv-
lingsperiod t.o.m. 30 november. 
Tre vinnande bidrag presente-
ras i samband med Julfesten då 
även priser delas ut !

Med detta utskick kommer 

medlemskort samt inbetalning-
savi för 2015. Vi införde denna 
ordning att skicka detta redan 
nu för att bland annat spara 
portokostnader. Jag hoppas in-
nerligt att du/ni vill fortsätta att 
vara Vänner. Vi är en stor och 
mycket betydelsefull förening 
för Göteborgs Botaniska Träd-
gård ! Ditt/ert fortsatta medlem-
skap är därför väldigt viktigt ! 
Ta också gärna chansen att 
ändra enskilt medlemskap till 

par om detta 
skulle kunna 
passa och även 
att intressera 
vänner och be-
kanta.

Jag hop-
pas att många 
har tillfälle 
att komma till 
Julfesten men 
om vi inte ses 
där så tar jag 
här tillfället 
att önska er 
en riktigt God 
Jul och ett Gott 
Nytt År !

 Med vänliga hälsningar
 Claes Grill, ordförande 

Vinnarbilder från sommarens 
fototävling.

Ett 50-tal bidrag kom in, men 
endast tre kunde vinna

– den här gången.
1:a pris gick till:

Flickan och Karpen
av Katarina Holmström

Juryns motivering:
”En härligt personligt fångad 
bild i stunden. En ren kompo-
sition där färgerna  framträ-
der med fi na kontraster. Ett 

verkligt samspel med allt vad 
Botaniska trädgården står för 

och som kan upplevas.”

2:a pris:
Picknick

av Katarina Holmström 3:e pris:
Rudbeckia

av Rose-Marie Östhammar
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Kära vänner !

Tänk så fort tiden går ! Plötsligt 
är det höst och innan man vet 
ordet är det dags att planera för 
den traditionella julfesten. Som 
ni ser i utskicket äger den rum 
den 9 december och som vanligt 
erbjuds visningar i våra fi na 
växthus.

Jag har under hösten haft 
nöjet att resa till Botanisk hage 
i Oslo. Jag kan varmt rekom-
mendera ett besök ! Botanisk 
hage fi rar 200-årsjubileum i år 
med en rad aktiviteter. Passa 
på att besöka den nya Vikinga-

hagen och beundra också de 
fantastiska pilskulpturerna 
som skapats av den brittiske 
konstnären Tom Hare. Vi bru-
kar säga att Botanisk hage och 
Göteborgs botaniska är sys-
terträdgårdar, ett uttryck som 
går tillbaka till Per Wendelbos 
tid. Per Wendelbo, som ju var 
norrman, var en mycket fram-
gångsrik prefekt här under åren 
1965–1981. Det var han som 
grundlade det stora intresset för 
lök- och knölväxter, ett intresse 
som även idag präglar en stor 
del av vår verksamhet. Kontak-
terna med vår systerträdgård 

har ökat under det senaste året 
och vi ser fram emot ett för-
stärkt samarbete under kom-
mande år.

Den otroligt vackra utställ-
ningen Ur björk pågår i Floras 
rike fram till 6 januari 2015. 
Om ni inte haft tillfälle att se 
den tidigare, så är det alltså 
inte försent !

Jag hoppas vi ses på julfes-
ten ! Om inte, så vill jag önska 
er alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År !

Mari Källersjö

Levens Hall med den mycket omtalade fi gurklippta parken.

Botaniska resor för medlemmar
Botaniskas Vänner har en 
mycket uppskattad reseverk-
samhet där vänföreningen står 
för den botaniska och hortikul-
turella expertisen. Syftet med 
resorna är att erbjuda medlem-
marna botaniska resor av hög 
kvalitet. Något vinstintresse 
fi nns inte utan verksamheten 

skall ses som ett medel för 
social kontakt mellan medlem-
marna. Ingen ersättning tas 
heller ut av de personer från 
vänföreningen som planerar och 
leder resorna.

De praktiska arrangemangen 
runt resorna sköts sedan många 
år av Svenska Expertresor.

Våren 2014 gick en av resorna 
till norra England, Lake Di-
strict. Där besökte deltagarna 
tillsammans med Magnus 
Neuendorf som botanisk ciceron 
bl.a. den berömda trädgården 
Levens Hall från 1600-talet

Som ni ser av bifogad Intresseanmälan för resor 2015 går en av resorna även i år 
till England. Denna gång till Cornwall.
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