JÄSENTIEDOTE n:o 4/2012
HYVÄÄ JOULUNAJAN ODOTUSTA, PUUTARHAYSTÄVÄT!
Ensilumi on satanut ja alkaa vuoden viimeinen jakso. Avoimet ovet tapahtumaan 19.8. osallistui 11 kohdetta meidän alueeltamme.
18.8. eli Avoimien ovien päivän aattona tutustuimme viiteen Pohjanmaan rannikon avoimien ovien kohteisiin. Matka oli onnistunut ja seuraavana päivänä jäsenemme sai tutustua omatoimisesti lähialueidensa
avoimiin puutarhoihin.
Puutarhaseura osallistui myös Herkku-messuille 12.– 4.10. omalla
osastollaan. Perinteinen pergolaosastomme koristeltiin satokauden
asuun ja nähtävillä oli mm. juureksia, omenalajikkeita, yrttejä ym. Kiitos
näistä kuuluu varsinkin Jokilaakson matkailupuutarhalle ja Lapuan
kaupungille, sekä tietenkin talkoolaisille! Saimme hyvän kokemuksen
syysnäyttelyyn osallistumisesta, myöhemmin sitten mietitään,
osallistummeko ensi vuonnakin.
Pikkujoulukausi lähestyy ja olemme järjestämässä puutarhaseuran
jäsenille pikkujoulua maittavan ruokailun merkeissä kuuluisaan LINDS
KÖK -kasvihuoneravintolaan Närpiössä. Odotamme jälleen runsasta
osanottoa pikkujouluun.
Puheenjohtaja Hannu Ojanen

TOIVOTUT PIKKUJOULUT

Järjestämme toivotun pikkujoulutapaamisen kaikille seuran jäsenille
yhteisen pikkujouluillallisen merkeissä Närpiössä.
Päivä
Paikka

lauantai 1.12, alkaen klo 18.00
LINDS KÖK, Bäcklidvägen 476, Närpiö

Närpiöön mennään bussilla. Paluumatkalle lähtö noin klo 20 jälkeen.
Lähtö Lapualta, tuomiokirkon paikoitusalueelta klo 16.30,
Lähtö Seinäjoelta, matkakeskus klo 17.00
Jouluruokailun hinta 35 e/henkilö maksetaan ilmoittautumisen jälkeen
ensi tilassa. Puutarhaseura maksaa bussimatkan - 50 ensimmäistä
ilmoittautujaa mahtuu mukaan bussiin.
Matka toteutuu, jos lähdössä on vähintään 20 osallistujaa.
Sitovat ilmoittautumiset jäsensihteeri Annalle viim. 19.11.2012 mennessä
anna.wahlberg@seinajoki.fi tai 045-1120 494.
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry.
Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

LINDS KÖK
JOULUN ERIKOISMENYY
*Rosolli
*Rucola-salaatti taateli, homejuusto,meloni &
saksanpähkinä
*Eksoottinen merenelävät & permesaanijuusto salaatti
*Valkosipuliperunasalaatti savustetun läskin &
mansikoiden kera
*Kermainen kaalisalaatti hedelmien kera
*Barbeque-silakka
*Hummerisilakka
*Yrtti & pelargonisilakka
*Tandoorisilli
*Sipulisilli
*Liköörisilli
*”Gubbröra” peruna-silliherkku
*Lämminsavulohi tyrni-sinappikastikkeen kera
*Samettikukkagraavattu lohi
*Munanpuolikkaat katkaraputäytteen kera
*Kotona täytetty ”Emilskorv”-makkara sukaatin kera
*Lihapyörykät
*Perinteinen joulukinkku
*Kylkipaisti
*Lanttulaatikko
*Porkkanalaattikko
*Imelletty perunalaatikko
*keitetty peruna & Aito mustatryffeli -kastike
*joululimppu
*Ja lopuksi herkullinen jälkiruokapöytä & kahvia
Omakustanteiset juomat. A-oikeudet.
(Lisätietoja: www.lindskok.fi)
Etelä-Pohjanmaan Puutarhaseura ry.
Pankkiyhteys: 541901-450810
Ilmoita meille sähköpostiosoitteesi, niin saat jäsenkirjeen ensimmäisten joukossa!

