Sjöbo
Trädgårdsförening

Vårprogram
2017

Tisdag 7 februari kl 18.30 – Årsmöte och Trädgårdspassion
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av årets verksamhet i bildspel, är det dags för kvällens föreläsare, som heter Tony Johansson, att ta oss med på
en resa som startar i hans egen experimentträdgård i Egypten, öster om Landvetter.
Här samlar han på en massa olika spännande växter. Vi får följa med på resan från
segern i SVT:s Trädgårdskampen 2014, till trädgårdsdesign- och utställningsuppdrag
på olika platser i landet. Tony ger oss odlingstips och berättar om kräsna primadonnor och misslyckanden. Vi får ta del av hans möte med H.M. Konungen och veta hur
man odlar Sveriges största pumpa. Tony jobbar som trädgårdsinspiratör med många
järn i elden. En glad Trädgårdsamatör som helt låtit passionen ta överhanden.
Föreningen bjuder på kaffe i pausen och till detta serveras styrelsens fantastiska
hembakade tårtor!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.egyptensoas.se
Torsdag 16 februari och torsdag 2 mars kl 19.00 – Keramikkurs
Hos Lena-Britt Cato, keramiker, arrangeras keramikkurs på temat Tillverka ting
till din trädgård. Skyltar till kryddor/grönsaker, växtstöd, fågelbad eller trädgårdsmugg? Det finns utrymme för egna idéer! Vi träffas vid två tillfällen, torsdag
16/2 och torsdag 2/3 kl.19.00 och ca 2,5 timme per gång. Kursen hålls i Lena-Britts
verkstad i Veberöd.
Pris: 600 kr. I priset ingår handledning, lera, skröjbränning, glasering, glasyrbränning och fika. Begränsat antal deltagare.
Bindande anmälan: senast måndag 6 februari till Pia på tel 046-850 68 eller på
e-post: pibo@veberod.com. Mer information vid bekräftad anmälan.
Tisdag 7 mars kl 19.00 – Höns i trädgården
Intresset för att ha egna höns har ökat markant de senare åren. Ikväll berättar Österlens
fjäderfäklubb om att ha höns i sin trädgård. Vilken ras är bra? Hur många hönor får
man ha i tätbebyggt område? Foder, vad äter höns? Hönshus? Vilken nytta gör tuppen
och vad betyder han för flocken? Efter
kvällens föredrag kanske du känner dig
redo att skaffa egna höns. Man kan till och
med hyra höns över sommarmånaderna.
Vilken känsla att få hämta egna ägg till
frukosten!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan,
Ågatan 3, Sjöbo
Snödroppslök, Allium paradoxum var.
normale.

Lördag 18 mars kl 10-15 – Från grundstam till eget äppelträd
Under denna kursdag lär du dig ympa dina egna äppelträd som du sedan får ta med
dig hem efter kursens slut. Trädgårdslärare Ingvar Mann, som i mer än trettio år
undervisat i hur man ympar, kommer att lära oss hur man gör för att lyckas med en
ympning. Vi kommer att göra handförädlingar som du krukar in och sedan kan sätta
ut så snart jorden reder sig. Har du en ympkniv, tag gärna med den. Oömma kläder!
Plats: i Bil-Bengtssons lokaler, Planteringsgatan 52, Sjöbo
Pris per person: 495 kr i vilket ingår kursavgift, 3 grundstammar, ympris, lunch.
Bindande anmälan: senast 1 mars till Berit, e-post: berit@trulstorpsnorregard.se
Avgiften betalas in på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan, dock senast 6 mars.
Onsdag 29 mars kl 19.00 – Jord och fröpåsar
Jord är grunden till en lyckad trädgård! Det går inte att överskatta jordens betydelse
i en trädgård. Med kunskap om jorden och dess innehåll kan man förbättra möjligheten att lyckas med sitt odlande. En jord som mår bra kan minska problem med
sjukdomar och skadedjur. Jordexpert Lasse Svensson från Emmaljunga Torvmull
informerar om jord och om hur vi ska sköta den.
Anna Åkerman har arbetat med italienska grönsaker, fröer och plantor sedan år
2004 och hennes företag Gourmetgarage har agentur för världens äldsta familjeägda
fröproducent i Bergamo i norra Italien. I Skivarp provodlar hon fröerna hon säljer.
Sommaren 2016 utkom hennes första bok Från Italien till din köksträdgård.
Under kvällen kan du både köpa Annas bok och fröer från Gourmetgarage.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Stjärnhyacint, Camassia leichtlinii, vit
narciss, narcissus triandrus ’Thalia’, vitt
löjtnantshjärta, Lamprocapnos spectabilis
’Alba’.

Torsdag 6 april kl 18.30 – Påsk-event hos Zorina Blomsterhandel
Vi träffas i butiken på Västergatan 10 i Sjöbo. Under kvällen ska vi göra en dörrkrans
och ett arrangemang med påsken som tema. Allt material och fika ingår i priset. Max
25 personer.
Plats: Zorina Blomsterhandel, Västergatan 10, Sjöbo
Pris per person: 350 kr inkl material och fika.
Bindande anmälan: senast torsdag 23 mars till Eva på e-post: eva.a@sjobo.nu
Avgiften betalas in på bg 5282–2764 efter bekräftad anmälan, dock senast 31 mars.
Söndag 23 april kl 11.00 – Pelargoner på Gluggstorps Handelsträdgård
Vi ses hos Therese och Patrik Andersson på Gluggstorps Handelsträdgård i Tågarp
utanför Landskrona. Handelsträdgården ligger mellan Tågarp och Härslöv. Här finns
300 kvm växthus med 250 olika sorters pelargoner. Alla sticklingar görs för hand.
Det kommer att finnas möjlighet att köpa pelargoner. Kaka och kaffe serveras.
Efter pelargonbesöket kan du följa med på en utflykt till Dagstorpssjön och besöka
en lokal där gul skunkkalla växer. Ulla, tel. 0706-52 54 96, guidar dit.
Plats: Gluggstorps Handelsträdgård, Södra vägen 122, 268 75 Tågarp.
Hemsida: www.marbackapelargon.se
Torsdag 27 april kl 19.00 – Legender som
format trädgårds-Sverige
I ord och bild förmedlar hon lustfyllt och medryckande
den trädgårdspassion och kunskap hon mött på sin resa
genom Trädgårdssverige. Lisa Ising, journalist och
författare till boken Trädgårdslegender, har besökt
många av Sveriges stora trädgårdsprofiler i deras egna
trädgårdar. Hon berättar om mötet med dessa personligheter och deras trädgårdar och delar med sig av deras
personliga favoriter och knep. Lisa är initiativtagare till
Slottsträdgården, en välkänd attraktion i Malmö.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
April-maj – Blommande tulpanfält på Österlen
En kväll i slutet av april eller början av maj besöker vi Österlentulpaner, Norra Kverrestad Luna Gård 546, som ligger mellan Lunnarp och Ingelstad kalkon. Här berättar
Joakim Svensson om tulpanodlingen. Det blir även visning av fälten. Möjlighet att
köpa nyskördade närodlade tulpaner. Till hösten kan lökarna köpas i gårdsbutiken.
OBS! Information om vilken dag besöket blir kommer att finnas på föreningens
hemsida och meddelas via mail.
För dig som inte redan skickat in din e-postadress till oss, skickar du ett mail till
info@sjobotradgard.se så ser vi till att du får ett påminnelsemail från oss.

Söndag 7 maj kl 11.00 – Trädgårdsmästarens kryddor i Lödde
Bengt Jönsson är Trädgårdsmästare på Lödde Handelsträdgård och har en odling
med 30 sorters kravodlade kryddor. En egen kryddträdgård är den mest lönsamma
delen i en trädgård. Här har du ständig tillgång på färska kryddor och allt du behöver
göra är att vattna och skörda säger Bengt. Kryddörter ger dig blomsterprakt, doft och
glädje i köket. Visningen tar ca 1 timme och därefter finns tid till shopping för den
som önskar. Kontant betalning eller Swish.
Anmälan: senast lördagen den 29 april till Eva på e-post eva.a@sjobo.nu
Begränsat antal deltagare.
Adress: Norrevångsvägen 295, 246 55 Löddeköpinge
Hemsida: www.krydd.se

Onsdag 17 maj kl 14 eller kl 18.30 – Örtvandring
Vi vandrar tillsammans med Eva Olsson från Herbasensia i naturens skafferi och gröna
apotek. Vi gör täta stopp och Eva berättar om växterna både som läkeväxter och som
en del av måltiden. Eva har en alldeles speciell passion för det gröna som naturen har
att bjuda på. Hon är dessutom en fantastisk berättare med stor kunskap om växter
och deras egenskaper. Mycket inspiration och ny grön kunskap tar vi med oss hem.
Nu har vi hela sommaren på oss att plocka och samla! Tips: Sköna promenadskor!
Plats: Samling vid Soldattorpet i Ystad Sandskog. Vandringen tar drygt 1,5 tim.
Bindande anmälan: senast 10 maj till info@sjobotradgard.se
Kostnad: 195 kr inkl. guidning och flaska med olja till örterna. Betalas på plats.
Välj mellan eftermiddags- eller kvällstid!
Lördag 20 maj kl 10-12 – Växtmarknad
Dags för vårens växtmarknad. Vi håller till på gräsytan öster om ICA Supermarket
och Jysk. Förutom plantor och växter kan du sälja t.ex. trädgårdsredskap, böcker och
egentillverkade ting för trädgården. Medlemmar som säljer växter och annat får köra
in på gräsmattan från Planteringsgatan. Säljare skänker två växter till vårt lotteri.
Växtmarknaden är öppen för allmänheten.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor, ring Ulla på tel 0723-87 87 65
Tisdag 20 juni kl 18.30 – Hannas trädgård på Kulturens Östarp
Välkommen till Kulturens Östarp där vi gör en rundvandring i Hannas trädgård med
anor från 1800-talet. Det är en allmogeträdgård som hör till korsvirkesgården Gamlegård. Trädgården har bevarats efter Hanna Jöns Persson (1850-1922) som var en
mycket trädgårdsintresserad och konstnärlig kvinna. Kulturens trädgårdsmästare står
för guidningen. Efter 45 min rundvandring är det dags för picknick i det gröna.
Samling vid huvudentrén. Tag med din egen fikakorg!
Bindande anmälan: senast 9 juni till Berit på e-post: berit@trulstorpsnorregard.se
Pris per person: 100 kr (entré, guidning). Betalas på plats. Begränsat antal deltagare.

Crocus ’Ard Schenk’ och
Prunus incisa ’Kojo-no-mai’
Nedan äppelblom i maj

Himlabackens Chili, besök i augusti 2016
Tirups Örtagård i september 2016

Helleborus

Torsdag 29 juni kl 17.30 - 20.30 – 2 x Öppen trädgård
Hos Gunnel Persson, Arendala smedja 683 utanför Lund finns en trädgård som skapats efter mottot ”själv är bästa dräng”. Här finns miljödammar, rosenbåge, kupol och
en bäck som rinner genom trädgården, det mesta förverkligat av Gunnel själv. Rosor
och andra växter klättrar på järnställningar i en trädgård som inbjuder till vila och
avkoppling.
Lena Jönsson Hultman i Södra Sandby, kallar sin trädgård för Däldens Trädgård. Den
ligger i en sluttning längs med Sularpsbäcken i Södra Sandby, därav namnet Dälden
som är ett äldre ord för ’liten dalgång’. Tomten är på dryga 2500 kvm och omringad
av stora träd och därför ganska parklik. Här finns en uteplats med en gammal brunn,
skuggiga fuktplanteringar och ett gammalt hönshus som gjorts om till växthus.
Längs fasaden mot söder ligger en inglasad altan med frodiga vinstockar och fikon. I
trädgården finns stora perennplanteringar, rosenträdgård och terrasserad kryddgård.
Information om föreläsning på Sjöbo Bibliotek;
Onsdag 5 april kl 18.30 – Mina trädgårdar
Sophia Callmer, fotograf och konstnär, skapade en trädgård på en plats där nässlor
och sly hade tagit över. Hon pratar om att skapa mikroklimat och att hitta rätt växter
till rätt plats. Hon skapade ett eget paradis på en plats som tycktes var hopplös. I hennes nya trädgård, som ligger i ett makalöst landskap, möter naturen det odlade.
Biljetter: 50 kr på Sjöbo bibliotek fr o m 13 mars. Bokas på tel 0416-271 60 eller på
e-post: biblioteket@sjobo.se
Arrangör: Sjöbo bibliotek och ABF.

Kamelia, Camellia japonica och Rosa ’New Dawn’

-------------------------------------------------------------------------------Bindande anmälan innebär att om man får förhinder eller av någon anledning inte kan vara
med, måste man betala sin avgift. Detta gäller även vid sjukdom. Kan en annan medlem, reserv,
ta din plats behöver du inte betala avgiften. Gör man en avanmälan innan anmälningstiden gått
ut behöver man inte betala. Finns reserver på eventuell väntelista återbetalas din inbetalning.
Du är välkommen på alla våra aktiviteter tillsammans med familjemedlem. Med familjemedlem
avses person som bor på samma adress som huvudmedlem.

Styrelse
Ordförande
		
Kerstin Persson 0703-300 556
kerstin@ulun.eu			

Ledamöter
Ulla Alvinsson 0723-87 87 65
ualvinsson@gmail.com

Vice ordförande och 		
medlemsansvarig		
Marina Bengtsson 0416-511 655
info@sjobotradgard.se
				
Kassör
Eva Olsson 0702-510 602
eva.olsson@sjobo.nu

Berit Göransson 046-24 66 01
berit@trulstorpsnorregard.se

Sekreterare
Pia Nordström 046-850 68
pibo@veberod.com

Eva Andersson 0702-05 99 55
eva.a@sjobo.nu

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo
www.sjobotradgard.se

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

e-post: info@sjobotradgard.se
Bankgiro 5282-2764
Medlemsavgift: 320 kronor

Medlemsrabatt hos följande företag;
Ystad Plantskola 10%
Tofta Trädgård, Sjöbo 10% (växter)
Flyinge Plantshop, Flyinge 10% (trädgårdsväxter)
Tirups Örtagård, Staffanstorp 10%
Blomsterhörnan, Sjöbo 10% (trädgårdsväxter)
L:a Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lund 10%
Växtkraft Rosenhagen i Skåne Tranås 10% (trädgårdsväxter)
Trädgårdshandel i Limhamn 10% (trädgårdsväxter)
Vasaholm Trädgård 10% (trädgårdsväxter)
Foto: Omslag, Japanskt bergkörsbär, Prunus sargentii - Kerstin Persson.
Övriga foton: Eva Andersson, Ulla Alvinsson, Marina Bengtsson och Kerstin Persson.

