SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 1, 2017
”Varje år framskrider våren med tussilago som små solar vid vägkanten och
med lärkans drill i skyn. Alltid likadant varje år – men ändå så nytt!
Visst är det förunderligt!” Pedagogförlaget.
Håll er uppdaterade genom hemsidan, www.skurupsoderslatt.se där man då och
då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.
Årsmöte 2017: Se separat inbjudan!
Efter årsmötet kommer Anette Nilsson, Boäng och berättar om sina
erfarenheter i trädgården. Hela tiden låter hon det växa fram nya vyer,
kombinationer av växter och grönsaker.
Tid:
onsdag den 22 februari, årsmöte kl. 19.00, föredrag kl. 20.00
Plats:
Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det snabbfika som föreningen bjuder på.
Alla hälsas välkomna till föredrag och fika.
Föredraget sker i samarbete med Anderslövs församling

Marianne ger oss en kväll med julrosdrömmar från Gartneriet Spiren
Tid:
tisdag den 7 mars, kl. 19.00
Plats
Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv
Marianne Rostén från Gartneriet Spiren i Danmark kommer till oss med famnen
(bilen) full med julrosor. Det kommer att bli en kväll full med julrosdrömmar:
hon lär oss hur vi ska ta hand om dem, hur olika de kan se ut och vi kan
dessutom köpa de hon har med sig. Du kan betala dina julrosor med kort,
svenska eller danska kontanter.
Läs mer på hemsidan: www.gartnerietspiren.dk. Fika till självkostnadspris.
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.

En titt på tidiga vårblommor och planeringskväll
Tid:
torsdag den 6 april, kl. 18.30
Plats:
Hemma hos Victoria Pierce, V Vemmenhög 197
Anmälan: Till Victoria Pierce, 0708-927350 eller victoria@pierce.se
Vi tittar på primulor, julrosor och annat tidigt i trädgården. Efteråt bjuds det på
kaffe/te och kaka.
I en trädgårdstidning fanns det för några år sedan en trevlig artikel om en grupp
som sågs hemma hos varandra lite då och då. Man kom arbetsklädd och med sin
sekatör och kanske sin spade. Värden/värdinnan hade något projekt i trädgården
som de ville ha lite extra hjälp med. Efter 1½-2 h gemensamt arbete blev det
fika och trädgårdssnack.
Planeringskvällen går helt enkelt ut på att se om vi kan ordna liknande grupper
inom föreningen. Vill man bara vara med och titta i trädgården går det också
bra.

Nu vaknar trädgården i Svaneholm - upptaktsmöte
Tid:
söndag den 9 april, kl. 10.00 och framåt
Plats:
Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm
Nu är det dags att räfsa, rensa, dela och städa i Svaneholm. Det blir god fika
efteråt. Kom och gör en insats och ha trevligt under tiden!

Studiebesök hos Björkhaga plantskola
Tid:
torsdag den 27 april, kl. 18.00
Plats:
Björkhaga plantskola, Veberöd 471, 247 96 Veberöd
Patrick Svensson är tredje generationen på Björkhaga Plantskola. Plantskolan är
en partiplantskola som säljer främst till trädgårdsanläggare, kommuner och
liknande. Trädgårdsföreningen får här möjligheten att höra om plantskolans
odling, frösådd och sticklingsförökning samt kanske få se lite av odlingen.
Buskar, träd, häck- och landskapsväxter och Björkhaga har ensamrätt på att sälja
resistenta almar i Sverige.
Det kommer att finnas lite växter till försäljning, betalning sker med Swish eller
kontanter.

Botanisera bland träd, buskar och perenner
Tid:
torsdag den 18 maj, kl. 18.15
Plats:
Ystad plantskola, Gamla Lundavägen 59, 271 91 Ystad
Roland på Ystad plantskola ger oss råd, berättar om nyheter i sortimentet och
visar runt på plantskolan. Vi får chans att handla växter till ett mycket bra pris.
20 % rabatt på alla växter endast denna kväll. Så passa på!

Vår årliga växtmarknad vid Svaneholm.
Tid:
tisdag 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.

Öppen Trädgård Söderslätt
Tid:
lördag den 1 juli och söndag den 2 juli, kl. 11-16
Plats:
Hela Söderslätt. www.oppentradgardsoderslatt.se
Efter några års uppehåll är det nu åter dags för detta uppskattade arrangemang.
Denna helg öppnar sig Söderslätts trädgårdar för dig. Öppen trädgård är en
trädgårdsrunda för alla trädgårdsintresserade, såväl proffs som glada amatörer
eller för dem som helt enkelt bara älskar växter. Utställarna finns spridda över
hela Söderslätt och kommer att bestå av både privatpersoner som öppnar upp
sina trädgårdar för besökare, men även speciella trädgårdsbutiker och
medlemmar i trädgårdsföreningar. I mitten av januari kan du läsa mer om
evenemanget på www.oppentradgardsoderslatt.se och på Facebook.

Åke Truedssons välkända kursdagar under 2017.
Odlingskurs-djupsängar, 18/3
Tomatkurs, 6-7/5
Sparriskurs, 14/5
Hälsokurs, 18/6 alternativt 17/9
Odling av havtorn, 30/7
Vitlökskurs, 5-6/8
Kursavgift 35 kronor inklusive fika
Åke bor på Forshällavägen 66, S Håslöv, Vellinge. Du kan anmäla dig på
telefon 040-46 84 80 från 1/3, kvällstid kl. 19-21.
Mer information lämnas vid anmälan eller på www.tomatklubben.se.

Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort:
Flyinge plantskola, Flyinge
10% (växter)
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 styrelsen.
Välkommen på våra intressanta aktiviteter, några behöver vi anmälan till,
men de flesta är det bara att dyka upp på platsens adress och det hoppas
styrelsen och programgruppen i Skurup-Söderslätts trädgårdsförening att
du kommer att göra.
Du är alltid välkommen med en hjälpande hand i vår trädgård Svaneholm.

