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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%
Ystad Plantskola 10%
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholms Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foto omslag: Helleborus x hybridus - julros, orientalis hybrid
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Vårprogram
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Torsdag 7 februari kl.18.30 – Årsmöte och Frönyheter
Vi startar med årsmöte och därefter pratar Inger Palmstierna om ”Nyheter bland frön
och utplanteringsväxter”. Inger är, förutom hortonom och trädgårdsförfattare, även
journalist och fotograf. Hon syns ofta med artiklar i tidningen Hemträdgården och har
skrivit en mängd trädgårdsböcker. 2011 skrev hon boken om Sommarblommor.
Föreningen bjuder på fika i pausen och upprepar senaste årens succé, tårtkalas.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Tisdag 26 februari kl. 19.00 – Bin och honungsproduktion
Anna Persson, doktor i ekologi, berättar om humlor och vilda bin, varför de minskar
i antal, vilken nytta de gör för oss människor och hur man kan gynna dem i trädgården. Olle Jönsson, biodlare, ger oss inblick i biodling. Hur fungerar bisamhället
och vad händer i kupan under året? Vidare berättar Olle om stegen från blomma till
burk, innehållet i honung och om olika smaker. Vilka andra biprodukter finns och hur
används dessa? Vi får även smaka på och köpa av hans egenproducerade honung.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 28 februari - söndag 3 mars – Skånsk Trädgård, MalmöMässan
Fredag 22 mars kl. 19.00 – Matlagning à la Trädgårdsonsdag med Tareq
Vi äter en god måltid komponerad av Tareq Taylor. Han är känd Tv-kock för oss trädgårdsmänniskor genom Trädgårdsonsdag på SVT. Tareq lär oss de bästa knepen för en
lyckad måltid, lagad med kärlek. Ta vara på det som finns i trädgården och utanför…
Vi får höra om Tareqs livslånga passion för mat och om hans jordnära matlagning.
Bindande anmälan: senast 1 mars på e-post: info@sjobotradgard.se eller till Marina,
tel. 0416-51 16 55. Arrangemanget är ett samarbete med Handelsbanken, Sjöbo.
Kostnad: 295 kr per person för varmrätt, 1 glas vin eller 1 öl och kaffe med sött.
Plats: Eriksgården, öster om Sjöbo. Karta www.eriksgarden.nu Betalning på plats.
Onsdag 3 april kl. 19.00 – Träd och buskar för villaträdgården
Lars Engström, landskapsingenjör från Växtbiten i Uppsala, berättar om vackra
blommande träd och buskar som passar i en villaträdgård. Förutom själva blomningen
diskuteras även växternas andra attribut, såsom vacker höstfärg eller intressant växtsätt. Lars pratar även om krav på jord, läge och skötsel. Det handlar om växter som
går att hitta i plantbutikerna och vi får njuta av bilder på dem under föredraget.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Söndag 21 april kl. 10-16 – Pilekurs
Camilla Henningsson och Annika Elofsson leder kursen. Dagen startar med fika
och genomgång. Under kursen tillverkar man två alster, till exempel bönställning,
bottenlös korg, hanging basket eller blomsterstöd.
Kostnad: Pris per person 700 kr inkl. frukost, lunch, em. fika och material.
Bindande anmälan: senast tisdag 2 april 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. Max 12 deltagare.

Onsdag 24 april kl. 18.00 – Skörda nya smaker
I mars 2012 kom boken ”Skörda nya smaker, en upptäcktsresa i trädgården” ut. Författare till boken är Anders Kjellsson, landskapsingenjör, plantskoleägare och som
även syns som trädgårdsexpert i Allt om Trädgårds frågespalt. Anders berättar om
nya smaker, om ätliga frukter och bär från buskar och träd, om vilka blommor, blad
och nötter som kan skördas och ätas. Vi får tips om hur man sår buskar och träd och
bra odlingstips för grönsaksodling, allt för att få en fantastisk, produktiv och lustfylld
trädgård. Det blir en rapp föreläsning fylld med lockande bilder.
Plats: Färsinga Lärcentrum, Aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Måndag 13 maj kl. 15-19 – Öppen trädgård med kaktusar
Öppet växthus hos Jan-Ola och Rosita Larsson i Täpperöd norr om Vombsjön. Intresset för kaktusar började med odling på fönsterbänken. Det var blommorna hos kaktusarna som fascinerade paret och ökade intresset för dessa växter. Garaget byggdes om
till ett ”kaktusarium” och i detta finns nu mer än 350 olika kaktusar.
Vägbeskrivning: Täpperöd, norr om Vombsjön på väg 104, Harlösavägen 981. Skylt
vid avfart från väg 104. Tag gärna med fikakorg.
Lördag 25 maj kl. 12-14 – Växtmarknad
På grund av byggarbeten intill Gästis flyttar vi växtmarknaden till Solvalla, vid
södra infarten till Sjöbo. Medlemmarna säljer växter och trädgårdsprylar. Försäljningen startar kl. 12 och från 13 är allmänheten välkommen. Möjlighet att fika på
våffelkaféet som är öppet under dagens växtmarknad.
Plats: Solvalla Bygdegård, Solvallavägen 13
Fredag 31 maj - söndag 2 juni – Malmö Garden Show, Slottsträdgården
Lördag 1 juni kl. 14.00 – Studiebesök Ecotopia
På Ecotopia, en 1800-tals gård vid Bondrum, bor Karin Malmgren och Roland
Birgersson sedan 2006. Ecotopia är nu ett centrum för en vision om att föra vidare
kunskaper om hur man bor, bygger och lever mer klimatsmart. Här håller man kurser
i lerhusbygge och om permakultur. Det arrangeras temakvällar om odling, örter och
surdegsbak. Vi gör en guidad rundvandring och efteråt finns det möjlighet att fika på
ekofiket Rosmarin & Mynta. Pris för rundvandring: 80 kr
Bindande anmälan: till Eva W, tel. 0705-531 385 eller e-post: minstuga@spray.se
senast mån 27 maj.
Plats: Ecotopia, Bondrum, vid väg 19 mellan Skåne Tranås och Brösarp.
Tisdag 4 juni 17- 20 – Orkidévandring och öppen trädgård
Hos Anna-Lena och Allan Gunnarsson i Sövestad finns ett fantastiskt rikkärr med
orkidéer. Idag är det dags att njuta av vackra blommor på en mark där biologiska
mångfalden bevaras med hjälp av en speciell skötselplan. En fin allmogeträdgård med
buxbomshäckar, perenner och rosor finns på samma ställe.
Vägbeskrivning: Baldringevägen 38, österut från Sövestad, första gård höger hand.
Klädsel: Stövlar, med tanke på att det är fuktigt där orkidéerna växer.

