SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 2, 2015
Håll er ofta uppdaterade genom hemsidan, www.skurupsoderslatt.se där man då
och då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.
Ni som ännu inte sett alla rosor i Rosariet, Ystad, nu finns chans att få en
visning av Ann-Sofi!
Tid:
onsdagen den 1 juli, kl.18.30
Plats:
Vi träffas vid ingången till Rosariet.
Anmälan: Till Gunnilla Garmer, tel. 046-531 77 senast den 27 juni, max 20
personer!
Österlenutfärd, Larssons vackra trädgård och Kiviks Esperöd arboretet
Tid:
söndagen den 5 juli
Plats:
Vi samlas vid föreningens trädgård i Svaneholm för avfärd kl. 9.00.
Kostnad: 20 kronor/person, betalas kontant till Gunnilla.
Anmälan: Till Gunnilla Garmer, tel. 046-531 77. Tala om ifall du vill samåka
eller kan tänka dig någon/några i din bil. Ta gärna med matsäck!
Vi besöker Bengt-Erik och Mari-Ann i Skogsdala, Kivik, som har en stor
kuperad trädgård med bäck och naturen nära, woodlandsparti och ett litet
hedlandskap. Vattnet och fågelsången lockade Larssons hit. www.kulleberga.se
Efteråt kör vi till Kiviks Esperöd arboretet för en guidad visning, kl. 13.00.
Vi besöker vår nya ordförande Lise-Lotte Pierce trädgård
Tid:
tisdagen den 7 juli, kl. 19.00
Plats:
Sotehusvägen 11-0 , Önnarp, Skurup
Kostnad: Avgift 40 kronor, som går till inköp av nya växter, betalas kontant
vid ankomsten.
Anmälan: Till Lena Johansson, e-post hjulstorp1@outlook.com, eller tel: 073241 64 84. Eventuell samåkning från föreningens trädgård i Svaneholm,
meddelas vid anmälan.
Lise-Lotte och Mike har en 5500 m2 stor trädgård med massor av växter, stor
damm och mycket annat. Där finns breda rabatter med massor av växter, samt
vatten, sten och en härlig mångfald som sköts av det flitiga och konstnärliga
paret Pierce.

Utflykt mellan hav och ås tillsammans med Skånska trädgårdsföreningen
Tid:
lördagen den 18 juli, kl. 10.00
Plats:
Nils Holgerssons väg 26, Abbekås
Anmälan: Lena Johansson, e-post hjulstorp1@outlook.com, tel : 073-241 64 84
eller 040- 41 64 05.
En ny chans för oss i Skurup-Söderslätts trädgårdsförening att se dessa vackra
trädgårdar, nu tillsammans med trädgårdsvänner från en annan förening.
Inger och Ingemar Jönssons trädgård, Abbekås
Lise-Lotte och Mike Pierce trädgård, Önnarp
Marianne och Erik Gyllsteds trädgård, Nällevad
Ta gärna med matsäck som vi äter i föreningens trädgård i Svaneholm.
Loppis i Svaneholm
Tid:
söndagen den 26 juli, mellan kl. 10.00-14.00
Plats:
Föreningens trädgård i Svaneholm.
Om du är medlem och har något att sälja är du välkommen att anmäla dig senast
den 19 juli till Fritz-Göran Feldt, tel. 0411-425 46 eller Anders Hjalmarsson, tel.
0411-421 74. 10 % går till trädgårdsföreningens kassa, det betyder mycket, tack!
Ta gärna med eget bord!
Kajsa Sjaunja berättar om jordförbättring och kompostering av köksavfall
inomhus
Tid:
söndagen den 2 augusti, kl. 11.00
Plats:
Föreningens trädgård i Svaneholm.
Kajsa säljer vissa produkter för kompostering och jordförbättring, kontanter.
Vitlökskurs hos Åke Truedsson
Tid:
söndagen den 9 augusti, tid vid anmälan
Plats:
Forshällavägen 66, Möllegården, Vellinge
Kostnad: 30 kronor som du betalar när du kommer till kursen.
Anmälan: Ring Åke 040-46 84 80 (endast vardagar mellan kl.19.00 - 21.00).
Anmälan från ca 1 månad i förväg.
Medlemskap tomatklubb, 35 kronor/år, vitlöksklubb 30 kronor/år.
Besök hos Kristina och Björn Åkerman, Dalby
Tid:
onsdagen den 5 augusti, kl. 18.30
Plats:
Hällestadsvägen 33, Dalby
Anmälan: Till Lena Johansson, e-post hjulstorp1@outlook.com, eller tel: 073241 64 84. Eventuell samåkning, meddela vid anmälan.
Det började för 20 år sedan och nu är trädgården fylld med träd, buskar och
perenner. Åkermans har medverkat i Trädgårdstoppen TV8.

Skördefest i föreningens trädgård
Tid:
söndagen den 23 augusti, kl. 12.00
Plats:
Föreningens trädgård i Svaneholm
Under lättsamma former hjälps vi åt att duka upp en smakbuffé av allas våra
skördebidrag. Hjärtligt välkommen till vår gemensamma lunchbuffé.
Äppellunden hos Eva Mathiasson i Brantevik
Tid:
lördagen den 5 september, kl. 10.30
Plats:
Fartygsgatan 14, Brantevik
Anmälan: Steffen Brummer Pind, brummer_pind@telia.com senast den 1 sept.
Eva vann Trädgårdstoppen för några år sedan. www.emhantverk.se”
Vägbeskrivning: Ystad vidare på väg 11, Nybrostrand, Glemmingbro,
Hammenhög – ta av mot Gnalöv‐Gislöv, följ Gislövsvägen mot Brantevik men
inte in i byn. Nästa avfart heter Västergatan (höger) följ den fram till
Fartygsgatan, ta vänster. Välkommen!
OBS! Föredraget 16/9 är inställt!
Inspirerande föredrag om pioner med Leena Liljestrand
Tid:
onsdagen den 16 september, kl. 19.00
Plats:
Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv.
Svenska Pionsällskapets ordförande Leena Liljestrand berättar för oss om
pioner. Leena älskar pioner och har stor erfarenhet av att odla dem.
Fika till självkostnadspris! Samarrangemang med Anderslövs församling.
Potatis på Hörtegården
Tid:
lördagen den 10 oktober, kl. 10.00
Plats:
Anders Andersson, Hörtegården AB, Dybäck 461, Skivarp
Från Skurup, kör mot Skivarp, ta höger vid väg 101, mot Hörte (vänster), strax
innan väg 9 ligger Hörtegården på vänster sida.
Från väg 9, strax efter Hörte hamn ta av vänster – kör ett par hundra meter –
Hörtegården på höger sida.
Pomolog Inger Hjalmarsson hjälper dig att bestämma äppelsorten
Tid:
söndagen den 11 oktober, kl. 11.00
Plats:
Föreningens trädgård i Svaneholm.
Ta med dina äpplen som du inte vet namnet på och kom till föreningens
trädgård, Inger sortbestämmer dina äpplen.
Kryddornas historia och annat kryddigt med Carin Öwall, Naturkraft
Tid:
onsdag 21 oktober, kl. 19.00
Plats:
Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv.
Carin Öwall pratar om kryddornas historia. Efteråt får vi möjlighet att köpa
kryddor, kontanter. www.handlakryddor.nu
Samarrangemang med Anderslövs församling. Fika till självkostnadspris!

Dags för adventskrans och annat pynt för entrén och ljusstaken
Tid:
onsdag 25 november, kl. 18.15
Plats:
Blomstershopen, Landsvägen, Skivarp
Kostnad: Du betalar för materialet du använder och har roligt på köpet.
En mångårig tradition fortsätter med Christel vid spakarna. Ta med ljusstaken
som du vill pynta!
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.
Var aktiv, besök något arrangemang och värva gärna en eller annan ny medlem!
Gröna glada hälsningar från programgruppen, och lilla gänget som är så flitiga i
vår trädgård i Svaneholm samt hela styrelsen.

