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Södra Finlands agronomer rf

Till medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf

Innehåll:
Hänt sen sist
Kommande program:

– ölprovning & middag på restaurang Bryggeri 20.3.2020
– exkursion till Robbes Lilla Trädgård och Mustila Arboretum 13.6.2020

Hänt sen sist
Agronomförbundet-infot och middagen som hölls fredagen den 17.1 lockade hela 20 deltagare – 
arrangörerna tackar för ert deltagande och för en trevlig kväll!

Kommande program: 

Ölprovning och middag på restaurang Bryggeri fredag 20.3.2020

Fredagen 20.3.2020 blir det ölprovning och middag på restaurang Bryggeri! Det finns 
möjlighet till bryggerirunda med provsmakning av öl till priset av 22€/person, ifall vi får ihop
en grupp på minst 10 personer. Bryggerirundan kör isåfall igång kl. 17.
Middagen hålls i samma lokal, på restaurang Bryggeri (Sofiegatan 2 nära Senatstorget) 
med start kl. 18. Middag enligt eget val och på egen bekostnad. 
Facebook-eventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/581217365798361/ 

Ta med dig dina SFa-vänner, och potentiella nya sådana, och häng med! Man behöver 
alltså inte vara SFa-medlem för att delta!
Anmälningar tas emot per 13.3 av sekreterare&kassör Jenny Öhman: 
jennys_mail@hotmail.com eller tel 041-4596910 (inte endast "deltar" på FB!), eller 
ordförande Irmelin Nyman tfn 040-502 9631 eller irmelin.nyman@pp.inet.fi. Meddela i vilken 
del du deltar i: bryggerirunda, middag eller båda.

Välkommen med!

Exkursion till Robbes Lilla Trädgård och Mustila Arboretum 13.6.2020

Medlemmarna i Södra Finlands agronomer rf har lördagen den 13.6.2020 möjlighet att delta i 
Trädgårdsagronomernas heldagsexkursion till Robbes Lilla Trädgård/Robert Jordas, i Lappträsk, 
vertikalodling av örtväxter i växthus. Därefter besöks Mustila Arboretum i Elimäki bl.a. för att skåda 
prof. Tigerstedts blommande rhododendron. 
Intresserade ombeds kontakta ordf. Irmelin Nyman genast så vi vet hur stort intresset är. 
Noggrannare uppgifter om exkursionen kommer senare. Beroende på antalet deltagare reser vi 
med buss eller egna bilar.
Facebook-eventet hittar ni här: https://www.facebook.com/events/214802172995856/ 

Föreningens Facebook-sida 

Södra Finlands agronomer har nu en egen Facebook-sida! Gå in och gilla den: 
www.facebook.com/Södra-Finlands-agronomer-rf-115355649878934/ , så får du sedan via den 
information om kommande evenemang och annat viktigt.

På uppdrag av styrelsen, Irmelin Nyman
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