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Mötesplats
trädgård har
fulltecknat
vårprogram
NBV:s trädgårdssatsning
gav gensvar. Vårens kursprogram är fulltecknat.
– Utbudet är bättre än
i höstas. Dessutom ställer
många privatpersoner
upp och visar vad de har
i sin trädgård, säger projektledaren Ellen Forsström.
Mötesplats trädgård är ett
av Jordbruksverkets projekt enligt den så kallade
Leadermetoden, det verktyg som syftar till att utveckla landsbygden genom
lokala förutsättningar och
initiativ.
Intresset är stort.
– Vi blir allt mer medvetna om hur trädgården ser
ut. Och utbudet beträffande
det material som finns för
att att forma den är stort.
Betydligt större än för 30 år
sedan, säger Barbro Aldén,
NBV väst.
Tre arrangemang finns på
programmet för våren. Karin Neuschütz, som skrivit
boken ”Höns i trädgård”,
föreläser i Kvänum i
februari. I mars kommer
Karin
Berglund
till
Lundsbrunn och berättar
om sin nya trädgårdsbok,
och i april föreläser författaren Lena Israelsson om
grönsaksodling på Bjertorps slott.
– I januari ordnar vi dessutom en Jane Austenkväll
som en form av upptakt, säger Ellen Forsström.

Ett kreativt tänkande
präglar den här satsningen,
som allmänheten kan få
mer del av när privatpersoner i trakterna runt Lidköping, Vara och Götene öppnar dörren till sin trädgård i
maj, juni och juli.
– Det är ett 40-tal som bjuder in så här långt, men det
kanske blir fler, säger Angélique Ohlin, trädgårdsmästare och designer.
Hon hör till arrangörsstaben,
som jobbat för att att få folk
att visa sin trädgård.
– Vi har knackat på hos
många, säger hon.
– Vi har rest runt och letat
efter intressanta tomter.
När vi hittat någon har vi oftast fått ett gott gensvar.
Tanken är att vi alla ska få
ta del av små knep för att få
en vackrare trädgård.
Utbudet bland dem som
bjuder in är stort, påpekar
Eskil Forslund, Vara trädgårdsförening.
– Det är avsikten, säger
han.
– Det ska finnas radhustomter på så där 500 kvadrat till betydligt större och
mer avancerade. Sedan ska
man kunna plocka delar
från olika ställen och forma
i sin egen trädgård.
Och det behövs ingen anmälan för att göra ett besök
hos grannen.
– Inte alls. Ett legalt intresse för trädgårdsarbete
räcker, säger Eskil Forslund.
MATS BERGSTEN
mats.bergsten@nlt.se 0510-89727
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Samlade inför en ny säsong i trädgården. Från vänster syns Eskil Forslund, Bibbi Norén, Pia Lundberg och Angélique Ohlin bakom Barbro Aldén och Ellen Forsström. Tillsammans rustar de för vårens program i trädgården, som sträcker sig från höns till grönsaker och däremellan kreativa samtal om och i den gröna växtligheten.

Jul och nyår i Sigfridskyrkan
Helgens gudstjänster
i Sankt Sigfrids kyrka
i Lidköping inleddes
med julnattsmässa.
Den välbesökta gudstjänsten leddes av Martin
Wikman, kyrkokören medverkade
med
Gunilla
Svensson som ledare och
Anders Torén spelade
trumpet, bland annat till
psalmerna.
Under klockringning trädde
kören in med tända ljus
och sjöng Stilla natt. Så
följde psalmen Det är en
ros utsprungen och läsning av Jesajas profetia.
Kören fortsatte med Vem
väljer köld och ensamhet.
Julevangeliet om Jesu födelse i stallet i Betlehem
lästes av Sten Ove Hoff och
följdes upp i Martin Wikmans predikan, varpå kören framförde En stjärna

skiner i natt. Så sjöngs
psalmen Dagen är kommen och nattvardsfirandet
inleddes.
Ett uppskattat inslag svarade Anders Torén för genom att på trumpet spela
Topelius julvisa Giv mig ej
glans.
Den stämningsfulla gudstjänsten avslutades med
att kören med Ingela Ivarson som solist framförde
Carola Häggkvists Himlen
i min famn efter Erik Hillestads text, varefter levande
ljus tändes och fördelades
bland deltagarna.
Nyårsaftonens
gudstjänst
blev en begrundande avslutning på det gångna
året. Kören medverkade
under Gunilla Svenssons
ledning och Anita Ingvarsdotter höll betraktelsen.
Kören inledde med sången Blott i det öppna har du

LÄNGRE VÄNTAN PÅ PENSION. Räkna med
att pensionen dröjer – politikerna planerar nämligen att höja pensionsåldern. I

en möjlighet. Så sjöngs
den gamla årsskiftespsalmen Giv o Jesus fröjd och
lycka.
Efter läsning av bibeltexter fortsatte kören med
Gud är kärlek och Bara i
dig har min själ sin ro.
Efter nyårsbetraktelsen
sjöngs med Jonas Wedebrand som försångare
den afrikanska Thuma mina. Som avslutning på den
fina nyårsbönen framfördes Eva Holmas Be still my
soul.
På trettondedagen äger den
traditionella julfesten för
stora och små rum. Alla
kyrkans körer medverkar
och helgens bibliska tilldragelser skildras i ett julspel. Efteråt ordnas festligheter för barn och vuxna.
Den pågående insamlingen till förmån för Svenska
kyrkans internationella arbete avslutas.

dag kan man ta ut pension från 61 år och
har rätt att jobba kvar till 67. De flesta går
vid 65./TT

SÅNG PÅ ÄLDREBOENDEN
Elizabeth och Sven-Erik Skattäng ifrån
Falköping har vart på sex av kommunens äldreboende och underhållit
med sitt julprogram. De har sjungit
och spelat julsånger som inte spelas

så ofta eller inte alls på radion längre.
Även en gissningstävling på musiken
var ett inslag med ett julpaket som
pris. Detta var en mycket uppskattat
underhållning nu i mellandagarna.

