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Onsdag 31 juli kl. 18.30 – Trädgårdssamtal hos Pia
Trädgårdssamtal i uterummet hos Pia Nordström, Veberöd. Som medlem är du, både
ny och om du varit med ett tag, välkomna att delta i aktiviteten.
Bin och humlor får en välförtjänst uppmärksamhet just nu. Vi vet hur viktiga de är!
Tema för samtalet är hur du gör/vill göra i din trädgård för att fler bin och insekter ska
trivas i din trädgård. Svensk Trädgårds faktablad ”Locka trädgårdens flygande vänner” och ”Bättre skörd med fler bin och humlor” finns tillgängliga som inspiration för
samtalet. Tips och idéer diskuteras och utbytes.
Trädgårdsrunda ingår och fika serveras till självkostnadspris. Begränsat antal för det
goda samtalets skull.
Bindande anmälan: senast onsdag 25 juli till pibo@veberod.com
Adress: Norra Järnvägsgatan 7, Veberöd
Tisdag 6 augusti kl. 16-20 – Trädgårdskväll i Torna Hällestad
Ikväll besöker vi Helle Christensen Hjort och hennes fantastiska trädgård. När
Helle och Per-Anders köpte huset bestod tomten av ett nerlagt grustag. Nu 33 år
senare är trädgården en dröm för alla trädgårdsälskare. På ca 3000 m2 finns ett
orangeri, två växthus, bikupor, mysiga sittplatser, en formell damm, jordkällare och
många fina växter. Helle har dragit ner på grönsaksodlingen och satsar mer på att
odla snittblommor som hon binder och säljer i Lanthandeln i Torna Hällestad.
Helle är konstnär och även hennes verkstad och galleri är öppen denna kväll. Passa
på att besöka Lanthandeln och ta en fika i deras café. Caféet är öppet till kl. 19.
Adress: Trollskogsvägen 16, Torna Hällestad
Torsdag 15 augusti kl. 18.30 – Åbergs Trädgård i Öja
I snart 150 år har det odlats i Öja. Det började med fruktträd och bärbuskar och
fortsatte med grönsaksodling och torgförsäljning. Idag är Åbergs Trädgård en
plantskola med ett stort sortiment av grönsaksplantor, perenner, ettåringar, buskar
och träd. Kjell Åberg, fjärde generationens trädgårdsmästare, visar runt i trädgård
och plantskola och berättar om sin odlingsfilosofi att odla starka, friska växter utan
att använda miljöfarliga kemikalier. Följ med på en intressant vandring! Efter rundvandringen fikar vi i caféet. Katarina Lööf, som idag driver verksamheten, är också
på plats under kvällen. Begränsat antal deltagare.
Bindande anmälan: senast 5 augusti till Eva på eva.olsson@sjobo.nu
Pris: 100 kr per person för guidning och fika, som består av hembakad kaka med
kaffe/the. Avgiften betalas på BG 5282-2764 efter bekräftad anmälan.
Torsdag 29 augusti- söndag 1 september – Resa till Danmark
Under fyra dagar åker föreningen på bussresa till Danmark för att besöka vackra trädgårdar och plantskolor. På programmet står bland annat besök i Lille Malunds Have
och Anne Justs Have i Hune, båda på Jylland. Resan presenterades på Årsmötet och
senare genom utskick via e-post till medlemmarna. Bussresan är fullbokad.
Kontakt: Kerstin, kerstin@ulun.eu

Tisdag 3 september kl. 19.00 – Bin och växter
Föredrag om bin av Anders Jacobsson som driver Anders Bigårdar i Jordberga.
Att bina producerar honung vet alla, men den största betydelsen för oss är att de pollinerar växter. Anders berättar om hur viktigt detta är, inte bara i naturen utan även i
lantbruk och i våra egna trädgårdar. Ett bisamhälle som hjälper till med pollineringen
påverkar odling på ett positivt sätt och bidrar till en ökad mångfald. Anders Bigårdar
och Biskolan har utbildningar om biodling för både fritids- och yrkesbiodlare.
Vem skulle inte vilja ha egen honung och bisurr i trädgården! Försäljning av honung.
Hemsida: www.andersbigardar.se
Genom att plantera rätt perenner i våra trädgårdar och parker kan vi göra skillnad
för våra inhemska humlor och bin. Mångfalden av växter behöver öka och tillgången
på pollen och nektar under hela säsongen är en av de främsta faktorerna för att våra
egna humlor och bin inte ska fortsätta att minska. Projektet ”Perenner för Pollinerare”
är ett samarbete mellan SLU och Wändels Trädgård. ”Hundra härliga humleväxter”
är en lista med ett urval av bra perenner som
hjälper till att rädda våra svenska humlor
och bin. En del av dessa perenner presenteras
under kvällen.
Ingen försäljning av växter.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Sjöbo

Skugglilja, fingerborgsblomma, purpurlök och aklejruta.

Lördag 7 september kl. 10-12 – Höstväxtmarknad
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. Du som odlat frukt, bär och grönsaker i trädgården får gärna sälja egenproducerade produkter från odlingen. Medlemmar som säljer kan köra in på gräsmattan
från Planteringsgatan. Säljare skänker två växter till vårt lotteri. Växtmarknaden är
öppen för allmänheten.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor, ring Josephine på tel 0723-11 55 82
Torsdag 19 september kl. 19.00 – Ljuskväll hos Smén i Lövestad
På programmet står en kväll full av ljusinspiration i en praktfull trädgård hos en av
våra medlemmar. Med belysning i trädgården kan man skapa blickfång och göra
trädgården trevligare att titta ut på. Att ljussätta ett träd, att belysa ett vackert gräs
eller en mur, ger trädgården stämningsfulla effekter.
Vi börjar med att njuta av trädgården i sent kvällsljus för att senare, när solen gått
ner, se den upplyst av olika belysningskällor. Vi får se hur man kan förvandla en
trädgård och skapa nya spännande rum när mörkret faller. Bettina Jagorstrand från
Lightson står för design av ljussättning och hon är på plats under kvällen. Detta
arrangemang är ett samarbete med Elon i Sjöbo (Lassessons Elektriska).
Under kvällen kan ni köpa belysningsprodukter och andra fina ting för trädgården.
Medtag egen stol. Vi bjuder på fika!
Bindande anmälan: senast torsdag 12 september till Eva på eva.a@sjobo.nu
Adress: Gudrun o Ingemar Nilsson, Lövestad Byaväg 44, 275 71 Lövestad
Torsdag 26 september kl. 19.00 – Odling med Farbror Grön
I september är det dags att sätta igång med planering av sin odling för nästa säsong.
Vitlöken ska snart sättas, det är tid för vintersådder och inomhusodling av grönt på
fönsterbrädan ska påbörjas. Genom att inomhusodla, sommarså, vinterså och serieodla, kan vi få flera skördar på samma yta under en säsong. Varför begränsa odlandet
enbart till vår och sommar, när året har två årstider till som kan grönska?
Vi kan odla hela året! Följ med på en inspirationsresa där Farbror Grön, Johannes
Wätterbäck, presenterar olika sätt att tänka när det handlar om odling, olika tekniker
och massor av tips på både fröval och receptförslag på vad man gör med sin skörd.
Johannes är en hängiven odlare som under drygt två decennier skaffat sig erfarenhet
och kunskap. Han föreläser, håller kurser
och har skrivit ”Alla fingrar gröna” och
”Flera fingrar gröna”. Böckerna finns till
försäljning under kvällen.
Missa inte en kväll där får vi ta del av
Farbror Gröns inspiration och lära oss mer
om odling!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan,
Ågatan 3, Sjöbo

Onsdag 16 oktober kl. 19.00 – Ett trädgårdsår på Sofiero
”Hon lockas av spännande växtkombinationer och oprövade kort.” Sofieros trädgårdsdesigner Sara Bratt låter kreativiteten färga både park och trädgård. Sara är
Trädgårdsingenjör med designinriktning och som sedan åtta år jobbar som trädgårdsdesigner på Sofiero i Helsingborg. Hon planerar vårplanteringar och rabatter med sommarblommor och har också ansvar för perenna rabatter liksom renoveringar av äldre
delar i parken. Att skapa idéträdgårdar och utställningar finns också bland hennes arbetsuppgifter. Hon inspireras av färg och form och älskar arbetet med säsongens flor.
Ungefär ett år tar det att planera för ständigt blommande rabatter och installationer
i trädgården. Förutom pasteller vill Sara gärna få in starka färger i planteringarna.
Hennes mål är att det ska svänga från det mjukt ljuva till färger och former som ska
utmana ögonen lite mer. Det ska finnas något nytt att upptäcka runt varje hörn.
Vi får följa trädgårdsåret på Sofiero där Sara berättar om hur hon skapar allt det
vackra att njuta av. Vi får tips på växter att använda i våra egna rabatter.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Torsdag 24 oktober kl. 19.00 – Five Seasons – The Gardens of Piet Oudolf
I oktober får du en unik möjlighet att se filmen ”Five Seasons – The Gardens of Piet
Oudolf”. Detta är första gången filmen visas i Sverige!
Den holländska trädgårdsdesignern Piet Oudolfs trädgårdar är, var och en, konstverk som vänder upp och ned på traditionella uppfattningar om skönhet och förfall.
Piet Oudolf är känd för sina revolutionerande planteringar som kännetecknas av hans
egen stil där det vilda kombineras med det odlade, ängslika perennplanteringar med
prydnadsgräs och bland dessa blommande växter, ofta med prärieinspiration. Naturen
är en viktig förebild för Oudolf som också gärna väljer perennsorter som ligger nära
de vilda ursprungsarterna. I Sverige har Piet Oudolf bland annat designat Drömparken i Enköping och De fyra årstidernas park i Sölvesborg. När Piet Oudolf mötte
filmskaparen Thomas Piper föddes tanken på ett projekt tillsammans. Dokumentärfilmen tar oss in i Piet Oudolfs kreativa process, från hans vackra abstrakta skisser
till design, följt av tankar om skönhet och ekologiska lösningar. Filmen skildrar Piet
Oudolfs trädgård i Hummelo och även andra trädgårdar han skapat i Nederländerna,
New York och Chicago. Filmen är på engelska och är 75 min lång.
Vi kommer att sälja biljetter i
samband med våra programaktiviteter samt i biljettluckan på
Flora på visningsdagen.
Biljettpris: 120 kr Kontant betalning.
Plats: Flora Biografen i Sjöbo
Kontakt: kerstin@ulun.eu
Passionsblomma, Passiflora ’Snow
Queen’.

Lördag 26 oktober kl. 18.00 – Jubileumsfest
I år fyller Sjöbo Trädgårdsförening 20 år. Många aktiviteter har arrangerats sedan
föreningen bildades i oktober 1999. Detta ska firas med en festkväll på Löderups
Strandbad. Vi hoppas att många vill vara med och fira. Det bjuds på trevliga inslag
och överraskningar under kvällen. Programmet innehåller både musikunderhållning
och festliga trädgårdsaktiviteter. Vår hemliga gäst står för underhållningen. Efter en
bubblande välkomstdrink och mingel med musik, äter vi en god tre-rätters middag.
Vi kommer att arrangera busstransport till självkostnadspris från bland annat Veberöd,
Sjöbo och Tomelilla. Ange om intresse finns i samband med att du gör din anmälan.
Bindande anmälan: senast 15 september till Marina på info@sjobotradgard.se
Mer information ges i samband med bekräftelse av anmälan.
Pris per person: 475 kr vilket inkluderar välkomstdrink, tre-rätters middag med vatten/lättöl, kaffe och underhållning. Möjlighet att köpa annan middagsdryck på plats.
Avgiften betalas på BG 5282-2764 efter bekräftad anmälan.
Plats: Löderups Strandbad, Södra Strandbadsvägen 40, Löderup
Torsdag 31 oktober kl. 19.00 –
Five Seasons - The Gardens of
Piet Oudolf
En andra visning av filmen ”Five
Seasons – The Gardens of Piet
Oudolf”. Se beskrivning av filmen
ovan. Biljetter köpes på våra aktiviteter i sommar-höstprogrammet
och i biljettkassan på Flora på
visningsdagen.
Pris: 120 kr. Kontant betalning.
Plats: Flora biografen, Sjöbo
Kontakt: kerstin@ulun.eu
Stillbild från filmen om Piet Oudolf

Zinnia och liljor i varma höstfärger.

Tisdag 5 november kl. 19.00 – Vinterns vedartade skatter
På vintern är det lätt att trädgårds- och naturintresset blir understimulerat. Ögonen
trånar efter grönska och det är svårt att låta fröpåsarna ligga. Då är det perfekt att
vända blicken mot våra buskar och träd. Där finns nämligen stora möjligheter att
stimulera det botaniska intresset. De vedartade växterna lämnar nämligen så många
botaniska ledtrådar i form av bladärr, årskvistar och knoppar att de går att studera
och sortera i mycket stor utsträckning. Och för den som törs gå in i luppens värld
finns både vackra och fascinerande former och färger att upptäcka. Följ med på en
bildvisning av några av trädgårdsväxternas finaste knoppar och vinterbotaniska tips
och trix med Claes Lööw, arborist och författare av den stora knoppboken, som
även kommer att introducera er för sin metod att fota små objekt med djup och skarp
skärpa. Försäljning av stora knoppboken.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.loowerk.se/knopp
Onsdag 4 december kl. 18.30 – Julkväll med blommor och julmarknad
Denna kväll får vi inspireras av alla julens härliga blommor och dofter. Elin Karlsson och Linda Johansson är två tjejer med många års erfarenhet av floristyrket. De
arbetar båda i egna blomsterföretag, Elins Blomsterglädje och GE Hantverk &
Blommor, men gör också många uppdrag tillsammans. En av deras gemensamma
uppgifter är att se till att det under hela året finns vackra blomsterarrangemang på
Ystad Saltsjöbad och Villa Strandvägen. Ikväll delar de med sig av all sin glädje och
inspiration till oss. Vi får lära oss binda en vacker julbukett och mycket mera inför
stundande julmys. Julblommor och annat juligt finns till försäljning under kvällen!
Medlemmarnas julmarknad
Vi kör en repris från förra året med medlemmarnas julmarknad. Alla medlemmar är
välkomna att delta på denna julmarknad. Det kan handla om hantverk, pyssel, bak,
du bestämmer själv vilken typ av egenproducerat som du vill sälja inför julen. Vi gör
fikapausen lite längre och kör julmarknaden samtidigt. Ni tilldelas ett bord per person
för att så många som möjligt ska få delta.
Anmäl ditt deltagande i julmarknaden: till Marina senast onsdag 27 november
på info@sjobotradgard.se
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
---------------------------------------------------------------------------

.

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 som medlem. Familjemedlem registreras utan avgift
under 2019. Familjemedlem är fullvärdig medlem med eget medlemskort och är liksom huvudmedlem försäkrad på våra aktiviteter.

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

Ledamöter
Salla Fischlein 0708-10 12 33
salla.u@telia.com

Vice ordförande och 		
medlemsansvarig		
Marina Bengtsson 0702-90 87 19
info@sjobotradgard.se
				
Kassör
Eva Olsson 0702-510 602
eva.olsson@sjobo.nu

Annika Anderberg 0704-40 80 65
annika.m.anderberg@gmail.com

Sekreterare
Pia Nordström 0702-18 74 67
pibo@veberod.com

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

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

Sjöbo Trädgårdsförening
Poppelvägen 16
275 31 Sjöbo
www.sjobotradgard.se
e-post: info@sjobotradgard.se
Bankgiro 5282-2764
Medlemsavgift: 360 kronor

Medlemsrabatt hos följande företag;
Ekbacken Trädgårdsbutik, Lomma 10%
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)
Framsida: Honungsfacelia, Phacelia tanacetifolia Foton:Kerstin Persson.

