Sjöbo
Trädgårdsförening

Vårprogram
2015

Söndag 8 februari kl.14-17 – Trädgårdens fåglar, holkar och fågelmat
Tillsammans med Naturskyddsföreningen i Färs arrangerar vi en eftermiddagsaktivitet
med inriktning på Trädgårdens fåglar. Vi tillverkar en fågelmatare i en lerkruka och
spikar ihop en mesholk. Lars Leonardsson och Ulrika Swärd håller föredrag och pratar
om buskar och träd som gynnar trädgårdens flygande invånare. Vi får också info om
vintermatning och om hur holkar för vårens fåglar ska se ut.
Bindande anmälan senast måndag 26 januari till Pia, tel.046-850 68 eller
på e-post: pibo@veberod.com
Kostnad 100 kr per person i vilket ingår material till fågelmatare och holk samt fika.
Plats: Sjöbo Tomtemuseum, Törnedalsgatan 2 C, Sjöbo
Onsdag 11 februari kl.18.30 – Årsmöte och Trädgård i litet format
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och med presentation av årets verksamhet i
bildspel, är det Christel Kvant som håller kvällens föreläsning. Trädgård på en liten
yta, på radhustomt eller i kruka, är ämnen som Christel skrivit om i sina böcker. Det
blir bilder från underbara oaser, där den gröna stommen ger karaktär och träden skapar
atmosfär, och även från Christels eget gröna rum. Möjlighet att köpa böcker.
Föreningen bjuder på fika i pausen med styrelsens fantastiska hembakade tårtor.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 26 februari kl.19.00 – Odla din skördefest
Philippe Hässlekvist (Plöninge) pratar om odling av ätbart. Han är verksam på
Fredriksdals museer och trädgårdar i Helsingborg med ansvar för den historiska
köksträdgården. Ikväll handlar det om odling av ett urval av grönsaker, kryddväxter
och spännande chili. Philippe bjuder på både odlings- och skördetips och inspirerande
recept för matglada.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Måndag 23 mars kl.19.00 - Perenner för alla lägen
”Perenner är fantastiskt användbara! Det finns en perenn för varje ståndort i trädgården. Färg, form och växtsätt gör att perenner nog kan räknas till trädgårdens viktigaste växtgrupp.” Ann-Catrin Thor, trädgårdsrådgivare på Svensk Trädgård, guidar oss
i hur vi ska tänka när vi planerar våra rabatter.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 9 april kl. 19.00 – Pelargonernas rike
Håkan och Susanne Olsson från Pelargonsällskapet har ca 250 st olika pelargoner
hemma i sin odling. De är intresserade av ursprung för pelargonerna och vill gärna bevara gamla sorter, har en del gamla sorter själva, och provar att korsa fram nya sorter.
Håkan och Susanne kommer att ha med sticklingar från sina pelargoner till försäljning.
Läs om familjen Olsson på bloggen Pelargonernas Rike.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Onsdag 22 april kl.18-20 – Studiebesök på Ottosson Färgmakeri
Trädgårdsmöbler, klätterställningar och spaljéer av trä kräver skötsel för att vi ska ha
glädje av dem länge. Vi besöker Ottosson Färgmakeri i Genarp, ett företag som värnar om miljön och som i huvudsak använder linolja som råvara i sina färger. Vi får
råd om vilka produkter som är lämpliga för underhåll av trä samt praktiska tips för
målning, applicering och typ av pensel vi bör använda. En intressant kväll utlovas!
Läs om Färgmakeriet och deras produkter på www.ottossonfarg.com
Bindande anmälan senast måndag 13 april till Berit, tel 046-24 66 01 eller e-post:
bg.produktion@telia.com Begränsat antal deltagare.
Plats: Ottosson Färgmakeri, Kontoristgatan 10, Genarp
Söndag 26 april kl.10.00 – Besök på Kabbarps Trädgård
Vi besöker Kabbarps Trädgård för att ta del av årets utbud av pelargoner. Det kommer
att finnas möjlighet att handla ur deras sortiment av pelargoner och kryddörter.
Plats: Kabbarps Trädgård, Smedjevägen 37, 232 52 Åkarp www.kabbarp.se
Söndag 10 maj kl.10-14 – Pionstöd i pile
Vi tillverkar varsitt pionstöd i pile. Annika Elofsson håller i kursen.
Bindande anmälan senast onsdag 29 april till info@sjobotradgard.se
Kostnad: 300 kr i vilket ingår kursavgift, material och fika. Begränsat antal deltagare.
Plats: Årröd, Hörby. Vägbeskrivning och mer info i samband med anmälan.
Torsdag 21 maj kl. 17- 20 – Trädgårdsbesök i Björnstorp
Rhododendronträdgård hos Inga och Alan Duncanson. Trevlig villaträdgård med uppväxta träd och ca 140 olika rhododendron och azaleor. Trädgården har flera sittplatser,
tag gärna med kaffekorg. Samåk gärna, kan vara svårt med parkeringsplats.
Adress: Önneslöv 903, 247 98 Genarp. Väster om Björnstorp.
Lördag 30 maj kl.10-12 – Växtmarknad
I år flyttar vi växtmarknaden till västra Sjöbo. Vi kommer att hålla till på gräsytan
öster om ICA Supermarket och Jysk. Medlemmar som säljer växter och andra trädgårdsprylar får köra in på gräsmattan från Planteringsgatan. Växtmarknaden är öppen
för allmänheten från start. Säljare skänker två växter som vinster till vårt lotteri.
Kontaktperson för sista minuten-frågor: Ulla på 0706-52 54 96
Söndag 7 juni kl.07.30 – Trädgårdsresa till Själland, Danmark
Avfärd från parkeringen på ICA Kvantum i Sjöbo. Vi åker över bron till Själland och
området väster om Roskilde. Vi besöker Birkegårdens Haver, Pioneksperten med visningsträdgård och butik samt ett par privata trädgårdar. Lunch äter vi på en dansk kro.
Medtag frukostfika! Sista minuten-nummer, Kerstin på 0703-300 556.
Bindande anmälan senast måndag 4 maj till Eva, eva.johansson@sovde.nu eller på
tel 0416-161 04. Avgift betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan från Eva.
Pris per person: 675 kr, inkluderar bussresa, lunch, eftermiddagsfika och entréer.
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Medlemsrabatt hos följande företag;
Tofta Trädgård, Sjöbo 10% (växter)
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Foto omslag: Sjömanshjärta, Dicentra cucullaria
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