Bulletinen nr 2, 2013

Velkommen til medlemsmøter i
Fuchsia Bergen i 2013!
Vi har møtested på Nesttun, i Fana Kulturhus, Østre Nesttunv.18, 2.etg.
Innkjøring fra Hardangerkrysset.
Det er gratis parkering i parkeringshuset fra kl.18.00-20.00
28.februar kl.19.00: Vi starter sesongen med en reprise på Bjarne Thune sitt
skråblikk på hva som skal til, for å få en utstilling presentabel for publikum. Her er
det bare å la smilet og latteren slippe løs.
11.april kl.19.00: Utdeling av hemmelige stiklinger. Så fortsetter vi med «de faste
postene» om hva vi gjør med plantenevåre nå, før vi tar dem ut. Så blir det en
spennende nyhet v/Bjarne Thune: Bjarnes frikvarter.
2.mai kl.19.00: Denne kvelden blir det «BASAR.»Da er det fritt fram for
medlemmene til å selge og kjøpe av hverandre. Her blir det også plass til Bjarnes
frikvarter og «de faste postene»
6.juni. kl.17.30: Tur til Myklestad Gård: Årets handletur går til sjarmerende
Myklestad Gård i Fana Her er det planter av god kvalitet til rimelige priser i et
Koselig gartneri med kafe. Vi spanderer kaffe og kaker. Påmelding
24.-25.aug. : Fuchsia-utstillig i Sotra- hagesenter, lørdag 10-18, søndag 12-18. Det
hadde vært kjekt at så mange som mulig kunne bidra med en plante, … eller to eller
tre …
12.sept. kl. 19.00 : Dette blir en spennende kveld. Vi får besøk av «Hanne på
Høyden» Hun vil snakke litt om hvordan man kan lage gode Smoothies. Det vil
sikkert bli en smaksprøve eller to også.
24.okt. kl. 19.00: Vi vil kose oss med god mat og utveksle erfaringer om hvordan
denne sesongen ble. Hvis det er noen som har spørsmål om overvintring eller annet,
er dette tid og sted for svar. Kanskje kommer Bjarne med sitt frikvarter…..
Vi vil komme tilbake til tur-program, hvis det er stemning for det.
Vi tar kr.30,- i inngangspenger. Du får da kaffe/te og noe å bite i.
Det er også en utlodning der du kan vinne litt av hvert men mest til hagen.
Dere må gjerne ta med dere en venn eller nabo, møtene er åpne for alle.
Vi håper på godt fremmøte i 2013
6

