SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 1, 2016
”Så mycket glädje man kan ha av ett äppleträd!
På våren kan man njuta av den ljuvliga äppelblomningen. På sommaren kan man sitta i
trädgårdsmöblerna under den mäktiga trädkronan. På hösten kan man fröjdas åt äpplenas
härliga arom och under vintern fängslar oss grenarnas silhuetter.” (Pedagogförlaget)

Med dessa ord så inleds 2016 års trädgårdsår i föreningen och i trädgården.
Håll er uppdaterade genom hemsidan, www.skurupsoderslatt.se där man då och
då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.
Årsmöte 2016: Se separat inbjudan!
Efter årsmötet kommer trädgårdsingenjörerna Lotta Jacobsson och Jacob
Vallkil och föreläser om trädgårdsarkitektur.
Tid:
onsdag den 17 februari, årsmöte kl. 19.00, föreläsning kl. 20.00
Plats:
OBS! Grönby församlingshem, Grönbyvägen 69-0, Anderslöv.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det snabbfika som föreningen bjuder på.
Trädgården – en plats som förändras med årstiderna. Hur man skapar en karaktärsfull trädgård
som passar för alla årstider? Lotta och Jacob ger många tips samt visar exempel på några av
de trädgårdar de besökt och ritat på. Som avslutning ger de oss boktips. Alla hälsas välkomna
till föredrag och fika. Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.

Föredrag av trädgårdsentusiasten Kenneth Lorentzon.
Tid:
onsdag den 17 mars kl. 19.00
Plats:
OBS! Grönby församlingshem, Grönbyvägen 69-0, Anderslöv.
Kenneth Lorentzon är en enormt duktig och kunnig trädgårdsentusiast som tycker om allt i
växtvärlden, han kan fascinera och inspirera. Kenneth är sedan 30 år tillbaka forskare och
lärare vid Alnarp.
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.

Vårupptakt med vårstädning i vår vackra trädgård.
Tid:
söndag den 17 april kl. 10.30
Plats:
Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm
Kom och njut av vår fina trädgård. Hjälp till att gör ett handtag i rabatterna, det behövs många
glada trädgårdsentusiaster som rustar upp trädgården efter vintervilan.
När vi jobbat oss trötta bjuds det på fika. Möt upp många. Välkommen!

Studiebesök på Sveriges största svampodling.
Tid:
tisdag den 19 april, kl. 18.00
Plats:
Hällestads svampodling. Väg 11 mellan Dalby och Veberöd, följ
skylt svampodling vid Torna Hällestadavfarten, ca 1,5 km.
Som vi alla vet är svamp inte bara Kantareller, Karl Johan och Champinjoner.
På Hällestads svampodling kan vi bekanta oss med Shiitake, Nameko och fler för oss lite
ovanliga sorter. Här odlas det hela 13 olika sorters svamp och under det kommande året
kommer alla var ekologisk certifierade! Ägaren Mattias kommer att berätta om odlingen och
dela med sig av sin kunskap om både odling och användning av svamparna.
Rundvandringen tar ca 45 minuter. Efter det har vi möjlighet att handla, för att sedan hemma i
våra kök, konkurrera med de svenska stjärnkockarna! Blir du väldigt inspirerad kan du även
inhandla ”odla svamp hemma kit”.
Denna dag är ett samarrangemang med Skånska Trädgårdsföreningen.

Besök på Liljedalgårdens Perenner AB utanför Skurup.
Tid:
söndag den 24 april kl. 14.00
Plats:
Hylteberga 1814, Skurup (se vägbeskrivning på Eniro)
Liljedalsgården öppnar sin grossistfirma med perenner speciellt för oss.
Vi får guidning av ägarna och det blir ett unikt tillfälle att handla växter. Ta med kontanter.

Dags att plantera pelargoner, besök Kabbarps trädgård
Tid:
söndag den 8 maj kl. 10.00
Plats:
Kabbarps Smedjeväg 37, Åkarp (se vägbeskrivning på Eniro)
Dags att handla till utekrukorna, pelargoner och Kabbarps fina kryddväxter. Ta med
kontanter. Besöket inleds med en presentation om verksamheten av ägarna.
Denna dag är ett samarrangemang med Skånska Trädgårdsföreningen.

Besök Vemmenhögsgården med unika rododendron och lummig trädgård
Tid:
torsdag den 26 maj kl. 18.30
Plats:
Vemmenhögsgården, Östra Vemmenhög 51, Skivarp
Sture Bengtsson ger oss en guidning i den lummiga trädgården som troligen kommer att
inspirerar oss till att köpa några unika rododendron, medtag kontanter.
”Trädgården på Vemmenhögsgården är relativt stor och inbäddad av skyddande park. Vi har
inte gjort den specifikt för visning utan den har fått utvecklas efter hand som nyfikenheten
och odlingsintressena tagit nya vändningar! Under senare år har jag fördjupat mig i
rododendronsläktet. Det har blivit en ganska omfattande samling av både vilda arter och egna
hybrider uppdragna från frö. Perenner och lite ovanligare träd bildar en lummig helhet.”

Sture Bengtsson öppnar sin trädgård för olika trädgårdsföreningar
Tid:
söndag den 29 maj, mellan kl. 10.00-15.00
Plats:
Vemmenhögsgården, Östra Vemmenhög 51, Skivarp
Sture har en längre tid tänkt öppna trädgården och bjuda in flera olika föreningar.
Trädgårdsvisning. Försäljning av främst unika rododendron från egen odling.

Vår årliga växtmarknad vid Svaneholm.
Tid:
måndag den 6 juni kl. 11.30 - 14.00
Plats:
Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm
Anmälan: Senast 3 juni till Fritz-Göran Feldt 0411-42546 om du har plantor att
sälja.
Endast medlemmar kan anmäla sig. 10 % av vinsten går till trädgårdsföreningen.
Vi kommer som vanligt att ha vårt lotteri med fina vinster.
Passa även på att besöka nationaldagsfirandet på Svaneholms slott.

Besök två trädgårdar i Lund, Signe och Rolf Strömbergs och Birgitta
Petterssons.
Tid:
söndag den 12 juni kl. 10.00
Plats:
Fjelievägen 44, Lund
Anmälan: Till Lena Johansson senast 9 juni hjulstorp1@outlook.com, tel: 0732416484 eller 040-416405
Signe och Rolf Strömbergs trädgård är från 1926. Först var det mest en fruktträdgård, men
paret Strömberg och ägaren innan har gjort den till en skön oas med riklig växtlighet året om.
Några av fruktträden har bevarats. Trädgården har breda rabatter innanför häcken som omger
huset. Där finns också bl.a. en Magnolia x soulangeana ”Alexandrina” som vi får hoppas
blommar när vi kommer dit. Min trädgård är inte pedantisk, säger Signe, utan får den ansning
som jag känner för, jag njuter verkligen i den.
När vi sett färdigt på paret Strömbergs trädgård går vi till Tunnbindaregatan 5, där Birgitta
Pettersson tar emot i sin vackra trädgård. Birgitta var tidigare ordförande i Trädgårdsamatörerna Skånekretsen.
Vid middagstid åker vi vidare till Tirups Örtagård, där vi kan fika samt köpa växter.
Varmt välkomna till denna trädgårdsdag.

Tusen trädgårdar arrangeras över hela Sverige. Vi kommer även att ha vår
trädgård öppen under dagen.
Tid:
söndag den 3 juli kl.11.00 -15.00
Plats:
Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm
Njut av vår vackra trädgård, sitt ner en stund och ät din medhavda matsäck.

Besök i två mycket fina trädgårdar i Södra Sandby
Tid:
tisdag den 5 juli kl. 19.00
Plats:
Kornvägen 18, Södra Sandby
Anmälan: Till Lena Johansson, tel: 073-2416484, 040-416405 eller
hjulstorp1@outlook.com
Vi besöker Anita och David Ekblads trädgård och Inger och Åke Boketoft
Sofielundsvägen 16 i Södra Sandby. Mer information i nästa blad.

Åke Truedssons välkända kursdagar under 2016.
Åke bor på Forshällavägen 66, S Håslöv, Vellinge. Du kan anmäla dig på telefon
040-468480 från 1/3, kvällstid kl. 19-21. Mer information lämnas vid anmälan.
- Odlingskurs – djupsängar, 23/3, 2,5 timme, kursavgift 30 kronor inkl. fika.
- Tomatkurs, 7-8/5, 2 timmar, kursavgift 30 kronor inklusive fika.
- Sparriskurs, 28/5, kursavgift 30 kronor inklusive fika.
- Hälsokurs, 11/6, 2 timmar, kursavgift 30 kronor inklusive hälsofika.
- Vitlökskurs, 13-14/8, 2 timmar, 80 kronor inkl. vitlökshäfte, 30 kronor utan.
- Vinodlarkurs, 21/8, kursavgift 30 kronor.
- Kiwiodlarkurs, datum meddelas vid anmälan, kursavgift 30 kronor.
Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort:
Flyinge plantskola, Flyinge
10% (växter)
Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv 10% (arbetskläder)
Kullenbergs järn, Skurup
10% (trädgårdsprodukter)
Landäng, Skurup
10% (trädgårdsprodukter)
Vasaholm Trädgård, Torna Hällestad 10% (växter)
www.gourmetgarage.se
10% (ange förening och medlemsnummer)
Besök även Riksförbundet Svensk Trädgårds hemsida: www.tradgard.org eller läs
tidningen Hemträdgården för fler medlemsrabatter.
Styrelsen:
Lise-Lotte Pierce, ordförande och medlemsansvarig 0410-221 03
Anders Hjalmarsson, vice ordförande
0411-421 74
Karin Sköld, kassör
046-552 78
Katarina Ahlgren, sekreterare
046-817 78
Fritz-Göran Feldt
0411-425 46
Rolf Kajrup
0705-65 36 95
Karin Nilsson
0411-412 52
Karin Wallin
0410-264 89
Victoria Pierce
0708-92 73 50
Du kan skicka email till hela styrelsen på: styrelsen@skurupsoderslatt.se
Hemsidan administreras av Allan Ljungstedt. Förslag och synpunkter rörande hemsidan
skickas till webmaster@skurupsoderslatt.se

Medlemmar som vill visa sin trädgård får gärna ta kontakt med Lena Johansson,
hjulstorp1@outlook.com.
Vi möts på våra aktiviteter eller i trädgården.
Styrelsen och programgruppen i Skurup-Söderslätts trädgårdsförening

