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Riksförbundet Svensk Trädgård
www.tradgard.org
Rådgivning 08-758 86 36
tisd, ons och tors 09.00-12.00
ons även 13.00-16.00
radgivning@tradgard.org
Medlemsservice 08-792 13 15
måndag-torsdag 09.00-12.00
Medlemsrabatt hos följande företag;
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10%
Tofta Trädgård, Sjöbo 10%
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Frenninge Trädgård 10%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foto omslag: Blodört - Sanguinaria canadensis ”Multiplex”
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Torsdag 26 januari kl. 19.00 – Trädgårdsfotografering och bildvisning
Sophia Callmer är fotograf och konstnär bosatt utanför Lövestad. Hon arbetar främst
med trädgårdsfotografering för tidningar och böcker. Sophia visar bilder från olika
trädgårdar hon besökt och berättar om hur hon arbetar som fotograf. Numera ansvarar
Sophia tillsammans med Anna Gunnert även för tidningen Österlen 360. Under hösten
har Sophia varit ledare för vår fotokurs och ikväll kommer även deltagarna från kursen, tio medlemmar ur trädgårdsföreningen, att visa ett smakprov på sina fina bilder.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo www.sophiacallmer.se
Torsdag 9 februari kl.18.30 – Årsmöte och Medelhavsträdgård
Vi startar med årsmöte och därefter pratar Peter Englander från Apotekarns Trädgård
och TV-programmet ”Trädgårdstoppen” om ”Livet i solen – skapa din egen medelhavsträdgård”. Han berättar om växter och möjligheter, om design och om att leva
och njuta av detta som han tycker är livsnödvändigheter för oss svenskar. Förverkliga
en dröm om en annorlunda trädgård, Peter bjuder på inspiration i vintermörkret.
Föreningen bjuder på fika i pausen och upprepar förra årets succé, tårtkalas.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo www.apotekarns.com
Onsdag 7 mars kl. 19.00 – Odlingsvärda rosor
Britt-Inger Rehn, trädgårdsmästare, kommer från Varberg. Under tio år jobbade
hon i Rosariet på Trädgårdsföreningen i Göteborg med ros- och doftvandringar,
skötsel, inköp och var ansvarig för deras rosdatabas. Som konsult i Hallandsrosen, en
lokalavdelning av Svenska Rosensällskapet, är hon ansvarig för rådgivning om rosor.
Britt-Inger berättar om ”Odlingsvärda rosor och ekologisk skötsel”. Lite om doft
och bilder från italienska Ninfa finns också med i föredraget.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 8 mars kl. 19.00 – Fotokurs
Fotokurs med Sophia Callmer. Kursen består av 4 lektionstillfällen à 2 timmar under
torsdagar i mars - april, 8/3, 22/3, 12/4 och 19/4. I kursen ingår introduktion om hur
kameran fungerar, fotografering, komposition, ljus och enklare bildredigering. Du
måste ha tillgång till en digital kamera och gärna till dator (för att spara bilder och
redigera dem). I kursen ingår även ett fotograferingstillfälle utomhus.
Bindande anmälan: senast onsdag 29 februari på e-post: info@sjobotradgard.se eller
till Marina, tel. 0416-51 16 55 (gärna kvällstid). Begränsat antal platser.
Kostnad: 575 kr per person. I priset ingår kursavgift och fika. Mera information efter
anmälan. Avgiften betalas in på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan.
Tisdag 20 mars kl. 19.00 – Blomsterarrangemang med vårens växter
Marita Westerlin, Ullstorps Garden Center, öster om Tomelilla, visar och komponerar olika arrangemang med vårens blommor och lökar. Aktiviteten äger rum i växthuset på plantskolan. Efter demonstrationen kan du handla tillbehör och växter i butiken.
Bindande anmälan: senast tisdag 13 mars på e-post: info@sjobotradgard.se eller till
Ulla tel. 0417-142 97 (gärna kvällstid). Begränsat antal deltagare.
Kostnad: 50 kr per person inkl fika. OBS! Medtag egen stol att sitta på.

Torsdag 29 mars kl. 18.00 – Sättpotatis + Odling av egna grönsaker
Redan kl. 18 är Bitte Persson från Larsviken på plats för att sälja och ge råd och tips
om sättpotatis. Larsviken är specialister på potatis och säljer över 30 olika sorter.
Åke Truedsson, ordförande i Svensk Trädgård, passionerad odlare och uppskattad
föreläsare, pratar om grönsaksodling. I föredraget, som börjar kl 19, ingår punkter
såsom hur man lyckas med sin odling, kunskap om jord och tips på bra sorter att
odla. Med entusiasm berättar Åke om odlandets glädje och hemligheter.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Söndag 1 april kl. 11.00 – Pelargoner
Studiebesök hos Kabbarps Trädgård som producerar ett stort sortiment av pelargoner under varumärket Sörgården. Annett Foss och Bengt-Åke Henningsson berättar
om odlingen, så här års främst pelargoner, men även kryddor, vilket är en nyhet för i
år. Vi får även möjlighet att handla ur deras sortiment. Begränsat antal platser.
Bindande anmälan: senast 25 mars på e-post: info@sjobotradgard.se eller till
Marina, tel. 0416-51 16 55 (gärna kvällstid).
Plats: Kabbarps Trädgård, Smedjevägen 37, 232 52 Åkarp www.kabbarp.se
Tisdag 17 april kl. 19.00 – Brokbladiga växter
Variegata, en specialplantskola som satsat på brokbladiga växter, ligger 4 mil öster
om Uppsala. Elisabeth Dec Carlborg, hortonom, startade plantskolan 2009. Hon
föreläser om sin passion för variegerade växter, varför blir en planta brokbladig, hur
använder man dem i trädgården och lite om favoriter bland dessa växter.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo www.variegata.se
Lördag 28 april kl. 10-16 – Pilekurs
Camilla Henningsson och Annika Elofsson leder pilekursen. Dagen startar med frukost och genomgång. Under kursen tillverkar man två alster av följande, till exempel
bönställning, bottenlös korg, hanging basket eller blomsterstöd.
Kostnad: Pris per person 500 kr inkl frukost, lunch, em fika och material.
Bindande anmälan: senast 1 april på på e-post: info@sjobotradgard.se eller till
Marina, tel. 0416- 51 16 55 (gärna kvällstid)
Plats: Årröd, Hörby Mer info i samband med anmälan. Begränsat antal deltagare.
Tisdag 8 maj och torsdag 10 maj kl. 18.30 - 21.30 – Öppet Hus
Trädgårdskväll på Rosenhagen i Skåne Tranås. Välkommen till en kväll bara för
föreningens medlemmar med massor av specialerbjudande. Det bjuds på fika.
Anmäl er gärna på butiken@vaxtkraft.se Medtag medlemskort! www.vaxtkraft.se
Lördag 9 juni kl. 11-13 – Växtmarknad
Växtmarknad där medlemmarna har möjlighet att sälja växter, egenproducerade
trädgårdsting, böcker, trädgårdsredskap, krukor och annat som har med trädgård
att göra. Möjlighet att fika på Gästis terrass. Obs! Start försäljning 11.00. Efter kl.
12.00 kommer växtmarknaden att vara öppen för allmänheten.
Plats: Parken bakom Sjöbo Gästgifvaregård. Kontaktperson: Ulla 0417- 142 97

