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Onsdag 10 februari kl.18.30 – Årsmöte och Julrosor
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av årets verksamhet i bildspel, är det dags för kvällens föreläsare som heter Marianne Rostén. Hon driver
Gartneriet Spiren utanför Skælskør på Själlands västkust. Här odlas mängder av
julrosor, både det som man i Danmark kallar påskeklokker (Helleborus orientalishybrider), enkla och dubbla, samt den vanliga julrosen, Helleborus niger. Alla plantor
på Spiren är uppdragna från frö, och när det handlar om Helleborus orientalis-hybrider, får man fram plantor med blommor i fantastiska färgnyanser och former, alla helt
unika. Just dessa har blivit Mariannes speciella passion. Vi får höra henne berätta om
julrosorna och njuta av fina bilder. Marianne har med sig julrosor till försäljning.
Föreningen bjuder på kaffe i pausen och till detta serveras styrelsens fantastiska
hembakade tårtor!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.gartnerietspiren.dk
Måndagen 29 februari kl.19.00 – Förökning av växter
Ingvar Mann kommer att gå igenom hur man förökar växter med betoning på i
huvudsak vedartat växtmaterial men även lite om perenner. Ingvar har varit plantskole- och växtkunskapslärare på Hvilan i mer än 25 år och har arbetat med forskning
om framtagning av nya växter på Alnarp. Han är en ofta anlitad föredragshållare i
hemträdgårdssammanhang. Efter föreläsningen och fika blir det praktiska övningar
där vi gör egna krukor med vedartade sticklingar från olika buskar.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Pris: 40 kr för krukor och jord, betalas på plats.
Anmälan: För att vi ska veta hur mycket material som behövs, måste du som vill
vara med på den praktiska övningen anmäla dig till Berit på tel 046-24 66 01, kvällstid eller på e-post: bg.produktion@telia.com senast måndag 22 februari.
Tisdag 8 mars kl.19.00 – Lång säsong – om odling i Skillnadens Trädgård
Skillnadens Trädgård är en köksträdgård i Bökebacken, Småland. Här odlar Sara
Bäckmo en mängd grönsaker och utforskar hur villatomten kan användas som en
liten matfabrik under större delen av året. Minst sju månader om året är familjen
självförsörjande på grönsaker. Sara berättar om hur hon odlar för att skörda grönsaker
under nästan hela året, om vilka grönsaker hon väljer och hur hon kan minimera
arbetet i köksträdgården för att ha tid till både familj, jobb och odling.
Saras trädgård, i odlingszon 3, är ett dignande ekologiskt trädgårdsskafferi med över
150 sorters grönsaker på en yta av cirka 450 kvm. Sara Bäckmo är journalist med
20 års erfarenhet bland annat från Sveriges Radio och Sveriges Television. Just nu
skriver och bloggar hon för tidningen Land om Skillnadens Trädgård.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Hemsida: www.skillnadenstradgard.se

Tisdag 22 mars kl.18.30 – Påsk hos Blomsterboden i Hörby
På Blomsterboden i Hörby välkomnas vi av Heléne Knutsson som nu driver butiken.
Under ledning av Heléne skapar vi 2 olika arrangemang inför påskhelgen.
Allt material för de båda arrangemangen och fika ingår i priset. Max 10 platser.
Plats: Blomsterboden i Hörby, Nya Torg 2, 242 31 Hörby
Pris per person: 450 kr inkl. material och fika.
Bindande anmälan: senast tisdag 1 mars till Marina, e-post: info@sjobotradgard.se
Avgiften betalas in på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan, dock senast 6 mars.
Hemsida: Blomsterboden i Hörby på www.facebook.com/Blomsterbodenhorby/
Söndag 3 april kl.10.00 – Odlingskurs hos Åke Truedsson
Kom med och lär dig om grunderna för en lyckad odling. Åke Truedsson, styrelseordförande i Riksförbundet Svensk Trädgård och uppskattad föreläsare, odlar mycket
spännande på sin gård söder om Malmö. Kursen tar upp ämnen som jord, gödsling,
plantuppdragning, förodling, djupsängar, mm. Vi träffas hemma hos Åke där undervisningen sker i de egna odlingarna, både inomhus i växthusen och ute på friland.
Kursen pågår cirka 2.5 timmar. Vi avslutar dagen med lunchfika där vi har tillfälle
att få svar på de frågor som dykt upp under förmiddagen.
Plats: Möllegården, Forshällavägen 66, 235 91 Vellinge. Karta på vår hemsida.
Pris per person: 50 kr inkl. kursavgift o fika (kaffe och baguette). Betalas på plats.
Bindande anmälan: senast torsdag 31 mars till Pia på tel 046-850 68 eller
på e-post: pibo@veberod.com

Sankt Pers nycklar, Orchis mascula, julros,
Helleborus orientalis hybrid och hundtandslilja, Erythronium dens-canis.

Onsdag 13 april kl.19.00 – Trädgårdsplanering på växternas villkor
Torsten Wallin pratar om vad som är viktigt att tänka på vid utformning av en trädgård. Det handlar om planering, arkitektur och färgkomposition, samt om att komponera med växter som har olika form och skepnad. Växtval och gestaltning betyder
mycket i uppbyggnad av en trädgård. Det är viktigt att planera efter växternas villkor
och låta platsens naturliga förutsättningar bilda utgångspunkt när önsketrädgården
skapas. Torsten berättar om och ger förslag på växtval för trädgårdar med olika belägenhet; bergstomter, lerjord, skogstomt, blåsigt öppet, havsnära och torra lägen, med
exempel från hela Sverige.
Torsten Wallin är landskapsarkitekt, författare och skapare av 2009 års Mästarrabatt.
Han är känd för sin böcker Sol eller skugga och Hur en trädgård blir till. Kanske
är han mest känd för sitt fantastiska trädgårdsprojekt på en ö i yttersta havsbandet,
beskrivet i boken Vildros och kaprifol.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Söndag 24 april kl.10-12 – Pelargoner på Kabbarps Trädgård
Vi gör ett besök på Kabbarps Trädgård och
tittar på årets utbud av pelargoner och kryddörter. Kabbarps Trädgård startade sin verksamhet 1985 med Bengt-Åke Henningsson och Annett
Foss som ägare. Under de sista fyra åren har en ny
produktionsgren med odling av ekologiska kryddor tagit fart. Kom till Kabbarp och njut av härliga
pelargoner, basilika, citronverbena och
en mängd andra krydd- och grönsaksplantor.
Ingen anmälan.
Plats: Kabbarps Trädgård, Smedjevägen 37, 232 52 Åkarp
Hemsida: www.kabbarp.se
Måndag 9 maj kl.18.00 – Gott och blandat på Flyinge Plantshop
Vi besöker Flyinge Plantshop, stället med det ”lilla” extra för din trädgård. Du har
möjlighet att titta runt och handla i plantskolan fram till kl.18.00 då vi samlas i Café
Smedjan. Här serveras en baguette och kl.18.30 är det dags att lyssna på Magnus
Carlström. Han drev under många år Lindhults Plantskola och arbetar nu på Flyinge.
Magnus är plantskolist med intresse för ovanliga växter i trädgården. Han berättar
om många förunderliga växter, om egen frösådd, sticklingsförökning och ympning.
Kvällen avslutas med frågestund och fika med kaffe med kaka.
Pris: 110 kr inkl. baguette, vatten, kaffe och kaka.
Bindande anmälan: senast 2 maj till Eva O på tel 0702-510 602 eller
eva.olsson@sjobo.nu. Betalas på plats.
OBS! Parkering vid Café Smedjan, plantskolans parkering stängs kl.19.00.
Hemsida: www.flyingeplantshop.se

För ett år sedan...
Holkar och fågelmat för trädgårdens fåglar
I februari förra året tillverkades holkar och fågelmatare i lerkrukor. Ett arrangemang
som vi genomförde tillsammans med Naturskyddsföreningen i Färs. Ett femtiotal
medlemmar från de båda föreningarna deltog i aktiviteten.

Kokosfett och fågelfrön hälls i lerkrukor.

Med gemensam kraft spikas en
holk.

Lördag 21 maj kl.10-12 – Växtmarknad
Dags för vårens växtmarknad. Vi håller till på gräsytan öster om ICA Supermarket
och Jysk. Förutom plantor och växter är du välkommen att sälja trädgårdsprylar, t.ex.
redskap och böcker. 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 från start.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor: Ulla på tel 0706-52 54 96
Lördag 28 maj kl.08.00 – Resa till Tage Andersens Gunillaberg
Sjöbo Konstförening erbjuder trädgårdsföreningens medlemmar att åka med på en
utfärd till Tage Andersens Gunillaberg. Den internationellt berömde konstnären har
utvecklat både trädgårdspark och ett kulturcentrum på sin herrgård. Tage Andersen
är känd för sin blomsterbutik i Köpenhamn och han var även under några år engagerad i Norrvikens trädgårdar. Gunillaberg har mycket att erbjuda besökaren; här finns
konstutställningar, trädgårdsinstallationer, ett fantastiskt orangeri och ett café om
man önskar fika. Gunillaberg är en på samma gång makalös, spektakulär, romantisk
och poetisk upplevelse!
Avfärd kl.08.00 från gamla Coop, Trädgårdsgatan i Sjöbo. På vägen norrut gör vi ett
stopp och äter egen medhavd matsäck. Vi besöker ett galleri innan det är dags för
lunch i Jönköping. När vi kommer fram till Gunillaberg i Bottnaryd blir det gemensam introduktion, och därefter rundvandring i egen regi. Senast 17.00 lämnar vi
Gunillaberg. På vägen söderut stannar vi och äter något enkelt. Hemkomst ca kl.21.
Till denna resa anmäler du dig direkt till Sjöbo Konstförenings kontaktpersoner.
Bindande anmälan: 1 mars - 9 maj till Gunnel Ohlsson, tel 0416-51 13 51,
gunnel.ohlsson@sjobo.nu eller Gunilla Kruse, 046-630 41, gunilla.kruse@sjobo.nu
Pris per person: 650 kr (bussresa, lunch, entré på Gunillaberg samt lättare förtäring
på hemvägen). Avgiften betalas på bg 935-6098 efter bekräftad anmälan.
Hemsida Gunillaberg: www.tage-andersen.com

Populära vårblommor i trädgården,
italiensk blåstjärna och krokus.

Söndag 5 juni kl.12-17 – Öppna trädgårdar i trakten runt Hörby
Knut Wang och Carina Johansson, Fasanvägen 9, Ludvigsborg, har en trädgård på
ca 1000 kvm med bland annat surjordsväxter, ett flertal olika sorter rhododendron
och azaleor. Här finns även en rosenbänk och perennplanteringar. Tyngdpunkten i
trädgården ligger på stora fågelvoljärer med exotiska fåglar av ett 25-tal olika arter.
Den största voljären innehåller även en stor damm med tillrinnande vattenfall och
ett flertal fiskar såsom koi och stör. På tomten finns även ett större orangeri.
Inga Brolin, Råsets Boställe 6115, Hörby, har en trädgård på Linderödsåsen, vid en
gammal bondgård i kanten av skogen. Här finns rhododendron, pioner, klematis, iris,
liljor och funkior samt dessutom kobrakallor, dagliljor, julrosor och skuggväxter.
Margaret och Martin Sykes, Askeröd 1075, Hörby, har en trädgård med vår och
försommarblommande växter. I trädgården växer många gammaldags rosor och
pioner. Det finns cirka 40-50 trädpioner och 30-40 andra pioner, luktpioner, hybrider, även Itoh eller s.k. selektionshybrider. Blomningstiden för rosor och pioner
är beroende av vårens ankomst, kanske kan vi hoppas på att blomningen är igång.
”Controlled chaos” säger Martin om trädgården och tillåter att det finns lite ogräs.
Söndag 12 juni kl.11-15 – Öppna trädgårdar i Sjöbo
Denna söndag är det tre olika trädgårdar i Sjöbo som är öppna för oss.
Hos Lehna Svennar, Polkagatan 3B, finns en ganska ny, liten trädgård som genomgått en stor förvandling. 2013 bestod trädgården av gräsmatta med några få växter.
Trädgården har utvecklats till en plats som sprudlar av liv, med mycket växter och
porlande vatten. Det finns en hel del surjordsväxter och medelhavsväxter, bland
annat ett aprikosträd och minikiwi. Ambitionen har varit att skapa en trädgård som
inte kräver så mycket arbete.
Hos Birgitta och Bengt Kraft på Domaregatan 15, finns också en relativt ny trädgård. Med armeringsnät har man skapat olika rum i trädgården. Här växer murgröna
och rosor, perenner, både nya och gamla. ”Okunnighet och odlarglädje präglar vår
trädgård” säger familjen Kraft.
Gertrud och Leif Andersson bor på Dillgränd 5 i en villaträdgård med flera olika
perennrabatter. Trädgårdslandet omges av en pergola. Trädgården ger möjlighet till
avkoppling och vila i lusthuset eller på någon av uteplatserna.
När det gäller Öppna trädgårdar kommer det att finnas karta på hemsidan.
----------------------------------------------------------------------------------------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.
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Marina Bengtsson 0416-511 655
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Kassör
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Berit Göransson 046-24 66 01
bg.produktion@telia.com

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

Eva Johansson 0416-161 04
eva.johansson@sovde.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, vårstjärna, Scilla forbesii - Eva Olsson. Övriga foton: Eva Olsson och Kerstin Persson

