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Mellan hav och ås 

PROGRAMBLAD 1, 2012 
 

En ny rolig säsong väntar oss! Vi i programgruppen; Alice, Lena och Agnetorna, 
hoppas att de olika programpunkterna känns lockande och bra. Titta då och då in 
på vår hemsida www.skurupsoderslatt.se  för ytterligare information. I år blir det 
trädgårdsloppis igen! Om du vill lämna något kontakta Anders H: 0411-421 74! 
Du når oss också här ordf@skurupsoderslatt.se  vi möts i rabatten någonstans! 
 
Årsmöte:  Se separat inbjudan!      Efter årsmötet ;  Ulla Hårde berättar om 
”Nävorna -  trädgårdens bästa vänner”. 
Tid:  onsdag 15 februari, Årsmöte kl 19.00, Ulla Hårde kl. 20.00  
Plats:  Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv 
 Alla är välkomna till vårt väl förberedda årsmöte! Efter årsmötet talar Ulla 
 varmt om bl.a. nävornas användning ihop med rosor, klematis och andra 
perenner. Ulla är journalist, författare och fotograf och har många idéer att 
förmedla om nävornas samarbetsvillighet i trädgården!  
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.  
 
Kurs i Kivik: Renovering av gamla fruktträd och beskärning av unga träd 
Tid: lördag 10 mars kl. 10-14 
Plats:  Kivik; med trädgårdsmästare och äppelexperten Henrik Stridh 
Kostnad: 295 kr/person inkl kursmaterial, kaffe och lätt lunch 
Anmälan: 0414 – 719 30 – ring så får du mer information! 
Kursen innehåller också praktiska övningar! Det finns en ympkurs också och är 
du intresserad av den eller båda kurserna så ring och fråga! 
Trädgårdsföreningen förmedlar endast den här kontakten!  
 
Peter Englander talar om hur vi kan odla söderns växter i Sverige 
Tid: onsdag 14 mars kl. 19.00  
Plats: Anderslövs församlingshem vid torget i Anderslöv  
Trädgårdsmästare Peter Englander; från ”Trädgårdstoppen” och Apotekarens i 
Simrishamn, visar bilder och berättar om varför skuggan under blåregn, doften 
av madonnaliljor och porlet av en fontän är en livsnödvändighet för oss! Peter 
beskriver vilka växter du ska välja, hur du kan skapa en vindruvspergola, en 
solterrass och fixa uppbyggda odlingsbäddar.  



Vårupptakt med vårstädning och gemenskap i vår vackra trädgård 
Tid: söndag 15 april kl 10.30 
Plats: Trädgården intill Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup 
På söndagar mellan 10.00 -12.00 från april till november så finns det alltid folk i 
trädgården. Alla krafter är goda krafter, man kan alltid hjälpa till med något i 
trädgården. Om du så bara har snuddat vid tanken att vilja vara med så kom till 

trädgården idag! Efter gemensam städning tar vi städfika tillsammans och pratar 
trädgård. Det finns kanske några som föredrar att hjälpa till på annan tid än 
söndagar!? Kom/mejla/ring så diskuterar vi saken! Hjärtligt välkomna!  
 
Vårlökar och fröer  med Victoria Pierce i Villies församlingshem 
Tid: tisdag 24 april kl.19.00 
Plats: Församlingshemmet i Villie, Rydsgård  
Anmälan:  Agneta J. 0411- 44913 dag, 0411-46161 kväll, senast 18 april  
Kyrkoherde Anders Mårtensson inleder med en kort andakt.  
Victoria Pierce inspirerar oss och berättar om sitt sortiment av fröer och 
vårlökar. Här finns spännande och intressanta saker… Tag med kontanter! 
 
Åke Truedsson; dags för tomatodling!  
Tid: lördag 5 maj, söndag 6 maj (2 kurser) 
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.   
 
Dags att plantera pelargoner och lite annat, besök i Kabbarps Trädgård 
Tid: söndag 6 maj  kl. 10.30 
Plats: Kabbarps Trädgård, Kabbarps Smedjeväg 37, Åkarp 
Anmälan: Lena J. senast 30 april : 040- 416405, 0411- 46195  eller mejl: 
hjulstorp@live.se  
Dags att handla till utekrukorna, ta med kontanter! Hemsida. www.kabbarp.se 
Bästa vägbeskrivningen hittar du på Eniro. Den som vill kan hänga med till 
näraliggande Tirups Örtagård och/eller intressanta Borealis i Alnarp efteråt! 
 
 Heldag med vårträdgårdar och konsthantverk i trakterna runt Svaneholm 
Tid: lördag 12 maj kl. 9.40 samling på parkeringen, Svaneholms slott. 
Anmälan:  Lena J. 040- 416405, 0411- 46195  eller mejl: hjulstorp@live.se 
Vi tar så få bilar som möjligt när vi far runt. Anmäl om du vill köra!  
Vi besöker Mariannes respektive Kerstis trädgårdar nära Nällevad. I den första 
blommar förhoppningsvis en del Rhododendron redan och i den andra kan 
gutefåren ha lammat. Se ting gjorde av tovad ull på www.havberg.se  
 Naturen i trakten är bedårande med böljande hagar och bokskog. Vi får se en 
köksträdgård uppbyggd efter Åke Truedssons princip med förhöjda jordbäddar. 



Ta med lunchpaket som vi sedan avnjuter i föreningens trädgård i Svaneholm 
innan vi far till Anita och Dagstorps hantverk i Trunnerup. Anita berättar om 
skinnarbete och man kan ev. pröva på att göra ett litet arbete i skinn mot en 
mindre kostnad. På dessa ställen samt på dagens sista stopp kan du 
handla/beställa konsthantverk. Ta med kontanter! Vi avslutar alltså med ett 
besök hos Sme’n på Skramlan där vi dricker kaffe (anmäl om du vill ha) och ser 
på hans smide med alster bl.a. för trädgården. Välkomna till en rolig vårutflykt! 
 
Pia Dahlbom visar miljösmarta produkter som solcellsdrivna fontäner   
Tid: söndag 13 maj kl 11.30 
Plats: föreningens trädgård i Svaneholm, Skurup 
Alla längtar efter vattenporl i trädgården. Pia Dahlbom har produkter och idéer 
och vet hur det kan lösas på ett enkelt sätt, se också här;  www.solsmart.se 
 
Vår årliga stora växtmarknad vid Svaneholm, lotteri med fina vinster  
Tid: onsdag 6 juni kl. 11.30- 14.00 
Plats: vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup 
Anmälan:  Senast 3 juni till Fritz-Göran Feldt 0411- 42546 om du har plantor 
att sälja. Endast medlemmar kan anmäla sig. 10% till trädgårdsföreningen!  
 
Lär dig gjuta i betong/hypertufa och upplev en vacker trädgård 
Tid: lördag 9 juni, kl.10-16   
Plats: Kvarntorps gård, Särslövs kyrkoallé, Malmö 
Kostnad: endast 200:- 
Anmälan: senast 3 juni till Jan-Åke; 070 650 12 91 max 10 personer 
Under dagen lär du dig att gjuta i betong och hypertufa. Du behöver ha matsäck, 
gummihandskar och arbetskläder med dig. All information och vägbeskrivning 
får du när du anmäler dig. 
 
Musik i det gröna med härliga Wemmenhögs Musikanter  
Tid: söndag 10 juni kl 14.00 
Plats: vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden, Svaneholm  
Musik och trädgård i samklang; packa en fikakorg, ta med filt eller stol och njut 
underbar musik med oss! Försommaren är här och vi har beställt vackert väder. 
 
Åke Truedssons kurs ”Hälsa – Lyckas med odling”  
Tid: söndag 10 juni kl.18.00 
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.              
 
 



Solrosornas öppna trädgårdar; junitradition på Söderslätt   
Tid: söndag 17 juni 
Plats: där grindarna öppnas för besökare. Solrosorna är en grupp inom 
trädgårdsföreningen; kontakta britta.brinck@telia.com eller 0705 372737 . 
Miniträdgårdsmässa på Almaregården i Kämpinge den här dagen.  
 Om du själv vill vara med och visa din trädgård den 17 juni ska du ta kontakt 
med Britta Brinck före 15 april! 
  
Sommarträdgård med krukor och amplar  hos Yvonne & Rolf i Genarp 
Tid:  tisdag 19 juni kl.19.00  
Plats: Vallmostigen 5 i Genarp, (75 m från Coops parkering!) 
Anmälan: Lena 040- 416405, 0411- 46195, mejl: hjulstorp@live.se ,  senast 15 
juni. Hos Yvonne och Rolf får du bl.a. se underbara medelhavsväxter och 
kamelior, kryddväxter, fuchsior och pelargoner. I trädgården finns silverpäron, 
blåregn, ginkgo m.m. och nyplanterade härdiga kamelior; som Yvonne och Rolf 
med spänning väntar på att få se hur de klarat första vintern i jorden. 
 
Lise-Lotte och Mike Pierce visar sin stora och innehållsrika trädgård 
Tid: tisdag 26 juni kl.19.00 
Plats: Önnarp , Söderslätt (SSV om Skurup) 
Kostnad:  40:-/person som går tillbaka till trädgården 
Samling på kyrkogårdsparkeringen i Önnarp, ca 18.50, för samåkning sista 
biten! Gamla och nya medlemmar som ännu inte har varit i den här fantastiska 
trädgården hälsas särskilt välkomna. Vi får se hur vatten, sten och mångfaldens 
breda rabatter blir till trädgård tack vare de flitiga och passionerade ägarnas 
konstnärliga händer. Här hämtar du mycket inspiration till den egna trädgården!  
 
Några blänkare inför resten av säsongen; Trädgårdsloppis 29 juli i föreningens trädgård vid 

Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm, Skurup. Den 12 augusti är det Tusen Trädgårdar 

över hela Sverige! Läs mer i Hemträdgården, tidningen för medlemmar i Riksförbundet 

Svensk Trädgård. Där kan du också läsa om sommarmötet i Uppsala 18-19 augusti. 
 
Medlemsrabatter mot uppvisande av medlemskort: 
Landäng, Skurup                           10%  (trädgårdsprodukter)  
Kullenbergs järn, Skurup        10% (trädgårdsprodukter) 
Klädbruket, Johans Järn, Anderslöv          10% på arbetskläder 
Vasaholms Trädgård                           10% 
Flyinge plantskola, Flyinge                           10% på växter  
 

                                            


