
100 år

1920 2020

Inbjudan
Föreningen för Dendrologi & Parkvård har glädjen att inbjuda dig till 
en festhelg på Ekolsunds Slott och Arboretum för att fira att vi fyller 100 år.

Vi bjuder på ett fullspäckat program i dagarna två med guidade promenader i
slottsparken, mingel i allén, anföranden av kunniga dendrologer och park-
historiska experter, musikunderhållning i parken och tillika i riddarsalen i
Gustav lll:s sommarslott.
Vi äter en utsökt 3-rätters middag med efterföljande inspirerande samtal i baren
eller utomhus om vädret tillåter. En betalbar öppnas för starka och svaga drycker.
Dagen därpå besöker vi arboretet och får en rejäl guidad vandring före hemfärd.

Datum för festhelgen: 16-17 maj 2020.

Plats: Ekolsunds Slott och Arboretum. Slottet ligger mellan Bålsta och Enköping 
vid riksväg 263, ca 40 minuters bilfärd från Arlanda.
Ni som åker med egen bil kan parkera vid Wärdshuset.
Till er andra har vi bokat bussar som avgår från Cityterminalen kl. 13.00 och 
kör direkt till slottet. Bussarna är märkta: Håbo buss.
Samling på gräsmattan framför slottet kl. 14.00 och sen följer programmet 
enligt bifogat schema.
Anmälan till denna festhelg sker genom  att dels fylla i en blankett som fås 
 via den klickbara länken som du finner i e-postutskicket, dels genom att betala in 
950 SEK/person på föreningens bankgiro 5631-6110 senast den 20 mars 2020.
Genom detta förfarande kan festarrangörerna planera för transporter, mat och
eventuellt boende. Hotellrummen fördelas efter inkommen anmälan.
Länken finns också på föreningens hemsida www.dendrologerna.se.

VÄLKOMNA!
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Klädsel:
”Så du känner dig lite fin”.
Gärna med dendrologiskt
historiskt ”stuk”.
Rejäla skor vid
promenaderna i 
parken och
arboretet.

Kl. 13.00  Hämtning med Håbo buss från Cityterminalen i Stockholm.
Kl. 14.00  Samling på gräsmattan framför slottet efter bagagedrop i slottets entréplan.

Kaffe/te/vatten finns serverat.
       Guidad promenad i parken av Nils Lidbaum och Börje Drakenberg.

Kl. 15.15  Samling i allén för mingel. Musikunderhållning av trioensemblen VIVRE.
Mousserande vin och snittar finns serverat. Nils Lidbaum berättar om
slottsparkens nyrestaurerade alléer.

Kl. 16.30  Hotellrumsavisering och omklädsel på rummen. Gäller dem som bokat
hotellrum för övernattning. Övriga fortsätter att umgås.

 Kl. 17.00  Samling i riddarsalen /festvåningen i slottet där Johan Stenberg
hälsar alla välkomna och berättar om kvällens innehåll.

 Kl. 17.10  Anförande av ordförande Per Jönsson: ”Dendrologerna under 100 år”.
Därefter följer en presentation av Nils Lidbaum: ”Ekolsunds Slott från 
Gustav Vasas tid  till våra dagar”.

 Kl. 17.45  Vår inbjudna gäst Gunnar Wetterberg håller ett anförande om
”Träd till tusen under 100 år”.

 Baren är öppen under tiden för anföranden för dem som vill köpa något att dricka.

 Kl. 18.15 Vi förflyttar oss till middagsborden för att inta en 3-rätters måltid.

Boende:
Det finns ca 80st bäddar med
lite olika standard på
Ekolsund.
Om fler vill övernatta finns när-
liggande boenden med transport.
Allt boende betalas direkt till 
resp. hotell och går inte via
föreningen.

 

Priser för boende på
slottet, Wärdshuset och
Exedran: 850:-/person i 
dubbelrum, inkl. frukost.
Enkelrum: 1.000:-.
Canalladan: 650:-/person,
inkl. frukost. Betalas på
plats



100 år

1920   2020

  

   

Förrätt: Toast Skagen
Varmrätt: Bakad hjort med vårens primörer och ramslök
Dessert: Variation på rabarber & sorbet.
Rött och vitt vin serveras till alla rätter.
Kaffe/te med avec om så önskas (avec betalas separat).
Om ni önskar vegetariskt alternativ är det viktigt att detta noteras vid anmälan!

 
  Kl. 21.00  Middagen avslutas och vi  förflyttar oss till trädgården för kaffe.                  
                   Om det regnar intas kaffet i baren.
  Kl. 21.15  Vi rundar av kvällen med ett fyrverkeri och kanonsalut. 
  Kl. 22.15  Dags för hemfärd med våra bussar som går tillbaka till Cityterminalen
                   i Stockholm. 
   Alla festdeltagare får med sig jubileumsutgåvan av LUSTGÅRDEN 100 år.

Kl. 18.30  Middagen tar sin början med musikunderhållning och trevliga 
                 anföranden och kåserier. 
                 Henrik Sjöman berättar om ”Nya stadsträd” och visar bilder.
                 Därefter följer ett kåseri av Börje Drakenberg: ”Träd om 1 miljon år”.
Kl. 19.40  Anförande av Lotte Möller: ”Gamla träd med biodling”.
Kl. 20.00  Vår gäst från Arboretum Mustila: Peter M A Tigerstedt berättar om 
                 ”Dendrologi i Finland”.
Kl. 20.30  Kvällens sista talare är Tor Nitzelius jr vars anförande har rubriken:
                ”Ett liv med träd”.
Vi kommer också att få njuta av en presentation av Goethes dikt om Ginkgo 
av Mats Persson. Nyöversatt för Lustgården av Malte Persson.

Alla tider för anföranden är ungefärliga och kan komma att justeras under kvällen.

 För alla som valt övernattning på slottet påbörjas söndagen den 17 maj med 
 frukost på Ekolsunds Wärdshus.
 Kl. 09.30  Samling i allén. Under ledning av Nils Lidbaum och Börje Drakenberg 
                  tar vi en rejäl promenad till Ekolsunds arboretum och blir därefter
                  guidade i slottsparken.
                  Efter promenaden planterar vi ett träd i parken som ett minne av
                  Dendrologföreningens 100-årsjubileum.
 Kl. 12.00  Buss går tillbaka till Cityterminalen i Stockholm.

 Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av festarrangörerna:
 Barbro Ridderlöf                        Börje Drakenberg       
 ridderlof.barbro@gmail.com    borje.drakenberg@gmail.com
 
 Daniel Daggfeldt                         Johan Stenberg
 daniel@tradmastarna.se             johanstenbergiandebol@hotmail.com
    

Meny
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