SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 1, 2014
Ett nytt trädgårdsår står för dörren och detta programblad innehåller olika
arrangemang från årsmötet i februari till Tusen Trädgårdar den 29 juni. Vi, som
är aktiva i styrelsen, programgruppen och i trädgården vid Svaneholm, hoppas
att programpunkterna och den fina trädgården ska locka många medlemmar och
även andra trädgårdsintresserade - vi möts i rabatten någonstans!
Titta då och då in på vår hemsida www.skurupsoderslatt.se! Lämna gärna din
e-postadress för ytterligare information, du når oss här: styrelsen@skurupsoderslatt.se
Årsmöte 2014: Se separat inbjudan! Efter årsmötet; fotograf Jarl von
Schéeles nya fantastiska bildspel ”När det våras…”
Tid:
onsdag 26 februari, årsmöte kl 19.00, kl 20.00 Jarl von Schéele
Plats:
Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv
Alla är välkomna till vårt väl förberedda årsmöte! Efter årsmötet tar vi en
snabbfika, och därefter får vi se Jarl von Schéeles nya bildspel, som han
beskriver så här; ” En skön resa genom en alltid lika efterlängtad som nyckfull
årstid. Dock med ett välbekant och återkommande mönster: vintern släpper sitt
grepp, bäckarna börjar porla och markernas örter spira. Tidigt börjar fåglarna
sjunga och med glädje hälsar vi våra flyttfåglar välkomna tillbaka…”
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.
Agneta Ullenius, trädgårdsskribent, tar oss med på en resa i ord och bild
Tid:
onsdag 12 mars kl 19.00
Plats:
Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv
Agneta Ullenius, Svenska Dagbladets trädgårdsredaktör, tar oss med till Chelsea
Flower Show och vi får veta allt från perfekta utställningsväxter och
inspirerande idéträdgårdar till en folkfest med 160 000 trädgårdstokiga
människor och även en del ”skvaller” om våndor och triumfer för världens
ledande trädgårdsdesigners som t.ex. Ulf Nordfjell. Vi får också följa med till
några av Englands främsta trädgårdar berömda som mer okända pärlor…
Agneta Ullenius tar med några av sina böcker till försäljning.
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.

Medlemsträff medan vintern blir vår; fröbyte, fika och trädgårdssnack
Tid:
onsdag 26 mars kl 19.00
Plats:
Nils Holgersson Entreprenörcentrum, Västergatan 44 i Skurup
Kan vi byta fröer med varandra? Vad frösår du? Vill du dela med dig av dina
planer för trädgården detta år eller bara träffa andra trädgårdsintresserade? Ta
med eget fika och ev. idéer, tips om böcker, foton från din egen eller en
besöksträdgård (om du har minneskort eller USB-minne kan vi se via projektor).
En anspråkslös träff där vi delar erfarenheter och idéer medan våren kommer.
Vårupptakt med städning och gemenskap i föreningens vackra trädgård
Tid:
söndag 13 april kl 10.30
Plats:
trädgården intill Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup
Alla händer och armar behövs! Om du så bara har snuddat vid tanken att vilja
vara med så kom till trädgården idag! Efter gemensamt arbete tar vi städfika
tillsammans, pratar trädgård och ser fram mot vårsäsongen. Hjärtligt välkomna!
Pryl- och trädgårdsloppis i föreningens trädgård, Svaneholm, Skurup
Tid:
söndag 27 april kl 11.00-14.00
Plats:
föreningens trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden
Anmälan: till Anders Hjalmarsson 0411- 42174 eller till Fritz-Göran Feldt
0411- 42546, obs endast medlemmar får sälja!
Föreningen säljer skänkta trädgårdsredskap, krukor och annat till trädgårdar.
Som medlem är du hjärtligt välkommen med ett loppisbord mot att du skänker
10% av din förtjänst till föreningen! Växter säljer vi som vanligt den 6 juni!
Åke Truedsson; dags för tomatodling!
Tid:
lördag 3 maj, söndag 4 maj (flera kurser)
Plats:
Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge
Kostnad: 25:- som du betalar när du kommer till kursen
Anmälan: till Åke 040 - 468480 (vardagar 18.00-20.00). Anmälan senast
dagen före, du får vägbeskrivning när du anmäler dig.
Kursen handlar om tomatens ursprung och historia, om att odla ute eller i
växthus, om problem som kan uppstå och om tomatens nyttighet och
användbarhet. Du får naturligtvis också en guidning i de ekologiska odlingarna.
Det brukar finnas lite tomatplantor till försäljning.
Dags att plantera pelargoner och lite annat, besök i Kabbarps Trädgård
Tid:
söndag 11 maj kl. 10.00
Plats:
Kabbarps Trädgård, Kabbarps Smedjeväg 37, Åkarp
Anmälan: Lena J. senast 6/5, 040 – 416405 eller hjulstorp1@outlook.com
Du hittar vad du söker till dina utekrukor, betala endast med kontanter!
Bästa vägbeskrivningen hittar du på Eniro. Hemsida www.kabbarp.se

Majkväll i Torna Hällestad hos trädgårdsföreningen ”Blommor och bin”
Tid:
onsdag 14 maj kl 18.30
Plats:
Några trädgårdar i Torna Hällestad , vägbeskrivning vid anmälan
Anmälan: Lena J. senast 9 maj, 040 – 416405 eller hjulstorp1@outlook.com
Vi träffar den lilla fristående trädgårdsföreningen ”Blommor o bin” i TH och
besöker några av deras trädgårdar. De kan endast ta emot 12-14 personer så det
är först till kvarn som gäller! Vi bestämmer samåkning vid anmälan!
Vår årliga och mycket populära växtmarknad i trädgården i Svaneholm
Tid:
fredag 6 juni kl. 11.30- 14.00
Plats:
vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup
Anmälan: Senast 3 juni till Fritz-Göran Feldt, 0411- 42546 om du har plantor
att sälja. Ta med eget bord! Endast medlemmar kan anmäla sig. 10 % går till
trädgårdsföreningens kassa, det betyder mycket, tack! Som vanligt har vi lotteri
med fina vinster! Styrelsen har planerat att under våren dela många av de stora
plantorna i blomsterkvarteren i föreningens trädgård. Passa på att köpa dessa
plantor till bra pris! Välkomna både säljare och köpare!
Pil, till nytta och nöje i trädgården; försommarkurs på ”Little Gardens”
Tid:
måndag 9 juni kl. 16.00 - ca 21.00
Plats:
Little Gardens i Katslösa, www.littlegardens.se
Kostnad: 400 kr/person för kursen, material till en pilobelisk att ta med hem, fika
med något ätbart ingår också i priset
Anmälan: senast 3 juni till Agneta C. 070-7146683, ordf@skurupsoderslatt.se
Obs; max 10 personer
Joakim och Leigh, som är medlemmar i trädgårdsföreningen och driver ” Little
Gardens”, välkomnar oss till en pilflätningskurs. Vi får veta hur man bäst
konstruerar höjda rabatter med pilflätade kanter i trädgården och så gör vi var
sin egen pil-obelisk. Vi kan också få inspiration för mer avancerad
pilflätning genom att se oss omkring i Little Gardens. Ta med en sekatör och om
du har känsliga händer tar du även med ett par arbetshandskar. Välkomna!
Vi far till Tomelilla med omnejd, en lördagsutflykt i trädgårdens tecken
Tid:
lördag 14 juni, samling kl 9.00 i Svaneholm för ev. samåkning
Plats:
Vi börjar hos Baker i Smedstorp kl 10.00 (25:-/person), resten av
dagen är bara grovplanerad men programgruppen jobbar på det…
Kostnad: Delade bensinkostnader, lunch och ev. inköp
Anmälan: senast 11 juni till Agneta C. 070-7146683, ordf@skurupsoderslatt.se
Vi börjar i Gamla Bryggeriet i Smedstorp där paret Per och Margareta Baker har
sitt galleri, sin visningsträdgård och den rostiga butiken… och för övrigt strävar
vi förstås efter att få ett så omväxlande och intressant program som möjligt!
Lunch intar vi tillsammans på något lämpligt ställe. Information läggs ut på
hemsidan och kommer med e-post när allt är färdigplanerat!

Hälsokurs i Vellinge hemma hos vår riksordförande Åke Truedsson
Tid:
söndag 15 juni ( tid får du vid anmälan )
Plats:
Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge
Kostnad: 25:- som du betalar när du kommer till kursen
Anmälan: senast dagen före till Åke 040 – 468480 (vardagar 18.00-20.00),
Kursen handlar om odling och påverkan av det ätbara vi odlar. Vad odlar man
och vad kan vara farligt? Det blir naturligtvis en tur i de ekologiska odlingarna.
Öppna trädgårdar på Söderslätt den 15 juni som vanligt
Kontaktperson: britta.brinck@telia.com eller 0705 372737 om du själv vill vara
med och öppna din trädgård den här dagen. Hör av dig i god tid!
Junikväll i midsommartid bland rosor hos Ulrika Odin i Torna Hällestad
Tid:
tisdag 24 juni kl.18.00
Plats:
Torna Hällestad, du får vägbeskrivning vid anmälan
Anmälan: Lena J. senast 18 juni, 040 – 416405 eller hjulstorp1@outlook.com
Vi besöker åter en av medlemmarna i ”Blommor och bin” men den här gången
för att njuta av de rosor som Ulrika vill visa och som blommar i midsommartid!
Tusen Trädgårdar ; årets roligaste trädgårdshändelse i landet och hos oss
Tid:
söndag 29 juni kl 10-17
Plats:
trädgården intill Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup
Vi kommer att erbjuda lite extra festligheter i föreningens trädgård den här
dagen! Förutom att njuta av vår trädgård kommer du att få information om andra
trädgårdar som du kan besöka den här speciella trädgårdsdagen. Mer info
kommer!
Varmt välkomna till trädgården i Svaneholm! Vi är där varje söndag mellan
10-12 Kontakta trädgårdsansvarige Anders H. 0411-421 74 eller ordf. Agneta
C. 070-714 6683 om du vill hjälpa till – eller bara kom! Du behövs!
Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort:
Landäng, Skurup
10% (trädgårdsprodukter)
Kullenbergs Järn, Skurup
10% (trädgårdsprodukter)
Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv10% på arbetskläder
Vasaholms Trädgård
10%
Flyinge Plantshop, Flyinge
10% på växter

