SKURUP-SÖDERSLÄTTS TRÄDGÅRDSFÖRENING

Mellan hav och ås

PROGRAMBLAD 1, 2018
Håll er uppdaterade genom hemsidan, www.skurupsoderslatt.se där man då och
då hittar nya programpunkter, erbjudanden eller ändringar.
Årsmöte 2018: Se separat inbjudan!
Efter årsmötet kommer Sture Bengtsson
Tid:
onsdag den 21februari, årsmöte kl. 19.00, föredrag kl. 19.45
Plats:
Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv.
Sture Bengtsson från Östra Vemmenhög kommer att ge oss djupare kunskap
kring Rhododendron och vi får veta mer om vackra träd vi kan odla här och hur
man kan så egna träd och buskar.
Efter årsmötesförhandlingarna blir det snabbfika som föreningen bjuder på.
Alla hälsas välkomna till föredrag och fika.
Föredraget sker i samarbete med Anderslövs församling
Tulpaner i Trelleborg
Tid:
torsdag den 1 mars, kl. 18.00
Plats:
Larssons Handelsträdgård, Floragatan 10, Trelleborg
Vi får hälsa på i växthuset där det finns tulpaner av alla de sorter, färger och
former, framodlade på traditionellt vis. Här kan vi köpa tulpaner med eller utan
lök.
Inspirerande fördrag av Karl Fredrik på Eklaholm
Tid:
onsdag den 21 mars, kl. 19.00
Plats
Anderslövs församlingshem, vid torget i Anderslöv
”Jag kommer att hålla ett inspirerande föredrag om vår verksamhet på Eklaholm,
våra resor och härliga projekt! Det kommer andas växter, blommor, lite mat och
antikviteter smyger sig också in! Jag skapar en vårbukett och ett par
arrangemang för såväl inomhus som utomhus! Jag kommer att ha med växter
och kanske lite annat smått och gott för trädgården till försäljning! Är våra
kallhusodlade ranunkler klara, är de ett måste att ta med!” Kontant betalning
eller swish. Fika till självkostnadspris.
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.

Rundvandring och provsmakningskväll hos Hällestadsvamp
Tid:
torsdag 12 april, kl. 18.00 till ca 21.00
Plats:
Hällestadsvamp, Hällestad 402, Veberöd. Sväng av mot
svampodlingen från väg 11. Följ skylten till Hällestad gårdsbutik.
Anmälan: Till Agneta, agneta.jo@sydskane.nu eller sms till 0708-784833,
senast den 5/4. Betala när du fått bekräftelse om plats, betalning via
Swish eller kontant den 21/3 på föredraget i Anderslövs
församlingshem. Max antal platser: 25 personer.
Vi träffas kl. 18.00 och går rundvandring i svampodlingen med Mathias som är
VD på Hällestadsvamp, ca 1 timme. Sen går vi in i gårdsbutiken och äter en
avsmakningsmeny ca 6 rätter samt kaffe, kaka och en goodiebag att ta med sig
hem. Priset är 350 kronor per person inklusive moms.
Det går bra att gör inköp efter provsmakningen, gårdsbutiken är öppen.

Föredrag om vilda växter i maten med Roland Rittman
Tid:
tisdag den 17 april, kl. 19.00
Plats:
Grönby församlingshem
Roland Rittman, som har mångårig erfarenhet av ämnet, berättar för oss hur vi
kan berika matlagningen med vilda växter. Vi får lära oss att känna igen dem
och hur de kan användas. Fika till självkostnadspris.
Detta föredrag sker i samarbete med Anderslövs församling.
Nu vaknar trädgården i Svaneholm - upptaktsmöte
Tid:
söndag den 22 april, kl. 10.00 – 13.00
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!
Dahlior och lite knep och tips i grönsakslandet
Tid:
torsdag den 17 maj, kl. 18.00
Plats:
Ute i trädgården i Svaneholm
Två korta föreläsningar från våra kunniga medlemmar. Leif lär oss allt om
dahlieodling och Lise-Lotte berättar om olika knep och tips i grönsakslandet.
Ta gärna med fikakorgen.
Vår årliga växtmarknad vid Svaneholm.
Tid:
onsdag den 6 juni, kl. 11.00 - 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.

Lunch och rundvandring på Hallongården
Tid:
lördag den 16 juni, kl. 11.30
Plats:
Hallongården, Bodarpsvägen 144, 231 94 Trelleborg
Anmälan: Anmälan och betalning via Swish senast den 8 juni till Karin Wallin,
0709-306376
Lunchen blir Sparrissoppa med hembakat hallonbröd, smör, ost, måltidsdryck,
kaffe/te med hallongrotta för 150 kronor per person inklusive guidning kronor
per person. Föreningen kommer att bidra med en del av guidningskostnaden.

Trädgårdsstädning i Svaneholm
Tid:
söndag den 17 juni, kl. 10.00-13.00
Plats:
Vår trädgård vid Trädgårdsmästarbostaden i Svaneholm
Föreningen bjuder på fika efteråt.



Österlen Garden Show, 12-13 maj, kl. 10.00-17.00, i Lunnarp 6 km öster om
Tomelilla



Malmö Garden Show, 1-3 juni, kl. 10.00-18.00 fredag-lördag,
kl. 10.00-16.00 söndag



Öppen Trädgård Söderslätt 2018
Tid: lördag 16 och söndag 17 juni kl. 11.00 - 16.00

Om förra året blev en succé så lovar vi att 2018 års arrangemang kommer
bli ännu bättre! Öppen trädgård är en trädgårdsrunda för alla
trädgårdsintresserade oavsett ambitionsnivå och inkluderar alltifrån proffs
till den glada amatören. Utställarna finns på Söderslätt och består främst
av privatpersoner som öppnar upp sina trädgårdar men även
trädgårdsbutiker. Så ta chansen och låt dig inspireras genom att boka in
helgen redan idag! För mer information gå in på:
www.oppentradgardsoderslatt.se eller på Facebook. Vill du också vara
den som bidrar till inspiration och grön glädje genom att öppna upp din
egen oas? Skicka ett mail till oss så berättar vi mer!
info@oppentradgardsoderslatt.se
 Tusen Trädgårdar 2018
Tid: söndag den 1 juli
Plats: Se: http://www.tradgardsriket.se/tusen-tradgardar-2018/

Åke Truedssons välkända kursdagar under 2018.
Odlingskurs-djupsängar, tomat-, sparris-, hälso-, vitlöks-, vinodlar-, kiwikurs
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
Inger Olsson, kassör
0411-41010
Katarina Ahlgren, sekreterare
046-817 78
Fritz-Göran Feldt
0411-425 46
Rolf Kajrup
0705-65 36 95
Karin Wallin
0709-30 63 76
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 och
förskottsbetalning 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.

