SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 2, 2017
Håll er uppdaterade genom hemsidan, www.skurupsoderslatt.se där man då och
då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.

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.

Mysig kväll i föreningens trädgård
Tid: torsdag den 17 augusti, kl. 18.15
Plats: Föreningens trädgård, Svaneholm
Ta med dig picknickkorgen och vänner och bekanta som är
trädgårdsintresserade. Kom till vår trädgård och lyssna på två korta föredrag.
Bland annat kommer Fritz-Göran Feldt att dela med sig av sina kunskaper kring
gräsmattor och gödning. Det kommer att finnas gott om tid att ställa frågor.

Se rosor i odling hos Wallströms Plantskola
Tid:
tisdag den 29 augusti, kl. 18.00
Plats:
Wallströms plantskola, Almaröd 161, 274 54 Skivarp
www.wallstromsplant.com
Magnus Wallström tar oss med runt på hans plantskola och berättar om sin
odling av rosor. Om du hittar just ”din” ros kan du betala med kort, Swish eller
kontanter.
Pioner – Gunnebo trädgård
Tid:
tisdag den 3 oktober, kl. 18.30
Plats:
Gunnebo trädgård, Landsvägen 9, Skivarp
Oktober är en perfekt månad att plantera pioner – därför besöker vi Gunnebo
trädgård i Skivarp som har ett stort sortiment av pionrötter. Maria och Rickard
kommer först berätta om Gunnebo trädgård och därefter får vi veta hur vi ska
sköta våra pioner i trädgården och hur de ska planteras på bästa sätt. Innan vi
åker hem får vi möjlighet att handla.
Mer must i Skurup, offentlig mustning i Svaneholm
Tid:
lördag 21 oktober, söndag 22 oktober, eftermiddag
Plats:
Svaneholm intill trädgårdsmästarbostaden
Slimminge Byalag och projektledare Robert Aveling vill väcka ett intresse för
egen förädling av bär och frukt. Dessa dagar kan du ta med dig äpplen, max 50
kg frukt per deltagare/familj och komma till Svaneholm intill
trädgårdsmästarbostaden. En avgift tas ut per liter pressad must, emballage
finns att köpa på plats eller ta med egen. Läs mer på facebook #mustiskurup
eller skicka mail till must@slimminge.se.

Föreläsning om svamp och svampodling av Ecofungi
Tid:
onsdag den 15 november, kl. 19:00
Plats:
Anderslövs församlingshem
Vi får lära oss mer om svamp och hur man kan odla olika svampar hemma. Vår
guide i svamparnas fantastiska värld är Christina Persson som driver företaget
Ecofungi. Ecofungi står för hela processen från mycel till färdiga svamppaket
som du kan odla hemma. Titta in på Ecofungis spännande hemsida och
förundras över hur spännande olika svampar kan se ut. www.ecofungi.se
Du kan även beställa i förväg och få just ditt svamppaket levererat till
föreläsningskvällen. Skriv in leverans Anderslövs Församlingshem i
meddelanderutan när du gör din order. Christina kommer att ha med några paket
som man kan köpa på plats också.

Kransbindning och annat juligt grönt
Tid:
tisdag den 28 november drop-in från kl. 17.00
Plats:
Blomstershopen, Landsvägen, Skivarp
Pris:
50 kronor för fikat + det material du använder
Nu är det dags för den årliga träffen i Skivarp där vi får hjälp att tillverka snygga
kransar, grupper och annat grönt lagom till advent. Det går bra att ta med egna
kransstommar. Christel leder oss i hur vi ska göra. Ett trevligt sätt att umgås och
tillverka något under tiden.
Amaryllis och hyacinter – besök hos Larssons Handelsträdgård
Tid:
torsdag den 7 december, kl. 18.00
Plats:
Larssons Handelsträdgård, Floragatan 10, Trelleborg
Växthuset är fyllt av amaryllis och hyacinter, som drivs fram inför julen.
Utomhus har drivningen av vårens tulpaner redan börjat.
Vi får lära oss lite om framdrivning och skötsel av lökarna och har även
möjlighet att handla.

Åke Truedssons välkända kursdagar under 2017.
Odling av havtorn, 30/7
Vitlökskurs, 5-6/8
Hälsokurs, 17/9
Kursavgift 35 kronor inklusive fika
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.

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
Inger Olsson, kassör
0411-410 10
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 har förslag eller vill visa sin trädgård får gärna skicka ett mail
till: programgruppen@skurupsoderslatt.se
Vi möts på våra aktiviteter eller i trädgården.
Styrelsen och programgruppen i Skurup-Söderslätts trädgårdsförening

