SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 2, 2012
Sista söndagen i juli är det dags för trädgårdsloppis igen. Där kan du fynda! Läs
mer i programmet. Glöm inte hemsidan: www.skurupsoderslatt.se Där puffar vi
för aktuella händelser och lägger in en del bilder från arrangemang! Skriv ut vårt
program på din skrivare och ge bort det. Vi möts i rabatten någonstans!
Öppen trädgård hos Carl-Göran Sjöstedt i Bara (väg 841, Malmö-Klågerup)
Tid:
söndag 1 juli kl 11-16 (och 12/8 då det är Tusen Trädgårdar)
Plats:
Tibastgränd 20, Bara, 040 4464 74, 070 35 77 333
Carl-Göran visar sin trädgård som innehåller mycket intressant för alla
trädgårdsälskare; sten- och surjordspartier, damm och trågodlingar. Växter;
alpiner, perenner, rhododendron, mindre träd. C-G säljer av eventuellt överskott.
Rosor i våra hjärtan… hos Marianne och Eric utanför Skurup
Tid:
måndag 2 juli kl 18.30
Plats:
Nällevad (samåkning från Svaneholm kl 18.20)
Anmälan: Lena J. senast 28 juni: 040-416405; 0411-46195; hjulstorp@live.se
Nu är det äntligen rosornas tid, första gången vi var här var i sköna maj – då fick
vi rena inspirationschocken av allt som fanns att se! Den här gången har vi
absolut fokus på rosor men det finns, som sagt, mycket, mycket mer att se;
torvbäddar med surjordsväxter, spännande träd och terrasseringar!
Rosor i våra hjärtan och mycket mer på Österlen; två trädgårdar
Tid:
onsdag 4 juli kl 18.00
Plats :
Östra Ingelstad (gärna samåkning från Svaneholm kl 17.20 )
Anmälan: Agneta C. senast 1 juli, 0411-70611; ordf@skurupsoderslatt.se
Sonia och Carina är grannar på gångavstånd. Det är Sonias trädgård med rosor
och Carinas trädgård, där hon har basen för sitt företag med trädgårdsdesign,
som har lockat oss! Packa med kvällsfika och lust att njuta en julikväll i dessa
båda fina trädgårdar. Ta med kontanter om du blir shoppingsugen hos Carina.
Du är välkommen till Svaneholm mellan 10.00 -12.00 på söndagar för att
bara prata trädgård en stund eller delta i gemenskapen och arbetet med
föreningens trädgård invid Trädgårdsmästarbostaden!

Trädgårdsloppis – ting, redskap, krukor, växter, trädgårdslitteratur…
Tid :
söndag 29 juli kl. 11.00-13.00
Plats:
föreningens trädgård vid Svaneholm
Välkomna att fynda! All behållning den här dagen går till vår trädgård vid
trädgårdsmästarbostaden. Arrangemanget bygger på att vi lyckas samla ihop
tillräckligt med saker för en loppis! Har Du, eller en bekant, något att skänka?
Vi tar gärna emot överblivna trädgårdsprylar, trädgårdsböcker och dito möbler!
Om du behöver hjälp med hämtning kan du ta kontakt med Anders
Hjalmarsson 0411-421 74 eller Fritz-Göran Feldt 0411-425 46
Tusen Trädgårdar öppna över hela Sverige och vår är en av dem!
Tid:
söndag 12 augusti, 11.00-16.00 är trädgården bemannad
Plats:
trädgården intill Trädgårdsmästarbostaden vid Svaneholms slott.
Arrangemanget sker idag samtidigt över hela Sverige. Första gången, 2010,
ösregnade det här i Skåne och servern som skulle förmedla trädgårdarna bråkade
och vår trädgård stod på fel adress… I år lär det bli succé! Ta med fikat och njut
vid en av uteplatserna. Vi berättar om vår trädgård och lotsar dig vidare…
Vill du hitta adresser; www.tradgard.org eller www.tradgardsriket.se
Åke Truedsson; dags för vitlökskurs
Tid:
söndag 12 augusti, 10.00 -13.00
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.
Vi besöker en ovanlig trädgård med exotiska och annorlunda växter
Tid:
söndag 26 augusti, 13.00
Plats:
Staffanstorp, adress och vägbeskrivning vid anmälan
Anmälan: Lena J. senast 22 aug. 040-416405; 0411-46195; hjulstorp@live.se
Ägaren Thomas Bergqwist säger: ” …vår trädgård har en annorlunda touch… är
inte alla gånger logisk och praktisk… den innehåller många både möjliga, svåra
eller i andras ögon omöjliga växter…” Bilder i tidningen visar höga bambusnår,
vackra underplanteringar, trädormbunkar m.m. Visst låter det spännande!
Viskväll i eldens sken med trubaduren Ronnie Holmberg
Tid:
lördag 1 september kl. 19.30
Plats:
Svedala Stonehenge
Kostnad: 50kr/person
Anmälan: Alice, senast 29 augusti, 0410 - 26165, vägbeskrivning vid anmälan!
Innan sommaren flyr samlas vi i Ronnies trädgård medan mörkret faller! Ta din
vän, kusin eller granne med dig; en stol för var och en, lite fika och förväntan på
en annorlunda lördagskväll! Gå in och se här: http://www.ronnbergs-art.com/

Tovningskurs i nunoteknik hos Kersti Totting vid Bockasjön
Tid:
lördag 8 september, 10.00-15.00
Plats:
hos Kersti, beskrivning vid anmälan, några km från Svaneholms slott
Kostnad: 400:- för kursen, allt material samt fikalunch ingår
Anmälan: senast 5 sep till Kersti: 0411- 85054, max 8 personer
Vi hälsade på hos Kersti på vår heldagsutflykt i maj. Flera blev intresserade av
att lära sig mer om tovning i nunoteknik. Här är chansen – ta den!
Än är det utflyktstider; Dammstorps Handelsträdgård AB i Kvarnby
Tid:
onsdag 12 september, 17.30-20.00
Plats:
Dammstorps Handelsträdgård, som drivs av trädgårdsmästare i
tredje generationen och med bl a ekologisk äppelodling! www.dammstorp.se
Jenny och Jörgen visar växthusen, försäljning av växter (kontant betalning) och
äppelodlingen med provsmakning av äpplen. Sök på Eniro efter adressen:
Tullstorpsvägen 58, 212 91 Malmö. Behov av samåkning? Agneta; 070 7146683
Nu är det lökdags i Villie församlingshem igen – planera våren 2013…
Tid:
tisdag 25 september, 19.00
Plats:
Villie församlingshem, fika serveras, ingen anmälan behövs
Kyrkoherde Anders Mårtensson inleder kvällen med en kort andakt.
Välkommen till lökkvällen där Victoria Pierce berättar om sitt spännande
sortiment. Dags att tänka på 2013, ta med kontanter och frossa i lökfantasier!
Ulla Hårde berättar om ”Nävorna - trädgårdens bästa vänner”.
Tid:
onsdag 10 oktober kl 19.00
Plats:
Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv
Ulla Hårde är erkänd journalist, författare och fotograf och har många idéer att
förmedla om nävornas samarbetsvillighet i trädgården! Fika serveras.
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling. Välkomna!
Dags för adventskrans och annat pynt för entré och ljusstake
Tid:
onsdag 21 november, drop in från 18.15
Plats:
Blomstershopen, Landsvägen i Skivarp
En mångårig tradition fortsätter med Christel vid spakarna! Ta med ljusstaken
som du vill pynta! Du betalar för materialet du använder och har roligt på köpet.
Besök Kabbarps Trädgård inför den stundande advents- och jultiden
Tid:
söndag 25 nov, 10.30
Plats:
Kabbarps Trädgård, Kabbarps Smedjeväg 37, Åkarp
Anmälan: Lena senast 21nov: 040- 416405, 0411- 461 95; hjulstorp@live.se
Här kan du frossa i amaryllisar, julstjärnor och annat, kontanter om du vill köpa.

Vi i programgruppen undrar om det finns intresse för en studiecirkel i vår. Det
skulle handla om djur i trädgården, tänkte vi. Vi tänkte inte på skadeinsekter och
liknande utan de trevliga djuren som vi vill ha i vår närhet.
Anmäl ditt intresse senast i november till samma e-postadress som står här nere!

Mejla din e-postadress till ordf@skurupsoderslatt.se för att få
påminnelser inför arrangemang! Om du har lämnat e-postadress
men ändå inte fått påminnelser så skicka ett mejl om det.
Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort:
Landäng, Skurup
10% (trädgårdsprodukter)
Kullenbergs järn, Skurup
10% (trädgårdsprodukter)
Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv 10% på arbetskläder
Vasaholm Trädgård
10%
Flyinge plantskola, Flyinge
10% på växter
Läs mer på hemsidan www.skurupsoderslatt.se !
Styrelsen:
Agneta Croneld, ordförande
Anders Hjalmarsson, vice ordförande
Karin Sköld, kassör, medlemsansvarig
Allan Ljungstedt, sekreterare
Fritz-Göran Feldt
Rolf Kajrup
Lise-Lotte Pierce
Karin Wallin
Victoria Pierce

0411-70611, 070 7146683
0411-42174
046-55278
040-482034
0411-42546
0705-653695
0410-22103
0410-26489
0410-25545

Besök många aktiviteter, värva gärna en och annan ny medlem!
Gröna hälsningar från programgruppen och hela styrelsen genom
er ordförande; Agneta Croneld.

