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Tisdag 11 februari kl. 18.30 – Årsmöte och Favoriter bland rosor
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och presentation av årets verksamhet i bildspel, är det dags att lyssna på kvällens föreläsare Krister Cedergren. Efter 104 år har
anrika Cedergrens Plantskola i Råå lagts ner, men genom föreläsningar delar Krister
fortfarande med sig av sin gedigna kunskap och erfarenhet om rosor och klematis. Han
kommer att presentera ”Cedergrens favoritrosor”, vackra, friska och odlingsvärda rosor
för din trädgård, uppdelade efter färg, växtsätt och höjd. Efter pausen berättar Krister
om att kombinera rosor och klematis för att få en lång blomning och vi får även ta del
av planterings- och skötselråd.
Föreningen bjuder på kaffe i pausen och till kaffet serveras styrelsens fantastiska hembakade tårtor!
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Sjöbo
Torsdag 5 mars kl. 19.00 – Skapa mysiga uteplatser i trädgården
Cattis Linde och Eira Fogelberg jobbar som trädgårdsdesigners i Helsingborg under namnet - Cattis & Eiras Trädgårdsdesign. De brinner speciellt för att skapa
användbara umgängesmiljöer i trädgården, med plats för hela familjen, släkt och
vänner. Cattis och Eira vill skapa ytor som verkligen används. Uteplatsen man drömmer om kan antingen skapas genom att bygga helt nytt, men även genom att fixa till
en befintlig trist uteplats för en relativt billig peng och med lite nya idéer. Lär dig
hur du möblerar, skapar rumsindelning, fixar insynsskydd och undviker att skapa en
dansbana. Ett föredrag som ger massor av inspiration och även lust att göra den egna
uteplatsen mysigare och mer användbar.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Sjöbo
Hemsida: www.cattisocheira.se
Onsdag 18 mars kl. 19.00 – Upptäck och odla ormbunkar
Ormbunkar tillhör en av de äldsta växtfamiljerna på jorden. Det är en växtgrupp som är
användningsbar inom trädgårdsdesign tack vare sin variation och sina egenskaper. En
växt som är på frammarsch. Anton Sundin är författare till boken ”Ormbunkar”, som
fått stor uppmärksamhet i press och media sedan den gavs ut förra hösten.
Kvällens föreläsning berör ormbunkens fascinerande historia och vidare in i våra
trädgårdar idag. Hur skötselkrävande är ormbunkar och hur förökar man dem bäst?
Föreläsningen innehåller även många designtips för hur ormbunkar kan användas i
våra trädgårdar samt ger en introduktion till de många arter som är härdiga för odling i
svenskt klimat.
Anton Sundin arbetar som trädgårdsmästare i Skellefteå men också i egna firman
Trädgårdsklok som frilansare inom trädgårdsområdet där han bland annat skriver om
trädgård, föreläser samt leder kurser och workshops. Förutom boken ”Ormbunkar”
(2019) är han medförfattare till Trädgårdsboken om Jord (2016)
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Sjöbo
Hemsida: www.tradgardsklok.se

Söndag 5 april kl. 10-12.30 – Påskarrangemang hos Idémakeriet
Gerda van Leeuwen på Idémakeriet står för inspiration i dagens kurs. Du kan välja
mellan två olika påskdekorationer och i samband med anmälan meddelar du vilket av
dessa du vill göra; 1. GÅENDE ÄGG – Vi klär några frigolitägg i olika storlekar med
naturmaterial såsom mossa, hö och ull. I de största äggen gömmer vi ett blomsterrör
och pryder äggen med några vårblommor. Äggen får fötter av najtråd.
2. BLOMMANDE MINITRÄD – Basen till arrangemanget är en liten betongfot med
trädstam. På stammen bygger vi en krona av kvistar och fäster blomsterrör i kronan.
I blomsterrören sätter vi olika vårblommor. Dekorationen kan varieras efter årstid.
Pris per person: 395 kr för 2.5 tim kurs med material till ett arrangemang och fika.
Bindande anmälan: senast fredag 26 mars till Marina info@sjobotradgard.se
Avgift betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan från Marina.
Plats: Idémakeriet, Vinkelvägen 24 i Blentarp
Begränsat antal deltagare!
Hemsida: www.idemakeriet.se
Måndag 27 april kl. 18.30 – Sällskapsplantor i Claus Dalbys have
Ikväll hälsar vi en dansk trädgårdskändis välkommen till vår förening. Föredraget
Sällskapsplantor är Claus Dalbys berättelse om trädgården i Risskov vid Aarhus.
Här har Claus genom åren skapat en levande och frodig trädgård uppdelad i olika
färgstämda rum med hav av blommande växter. Månad för månad följer vi säsongsväxlingarna när vi vandrar genom trädgården. Trädgårdens rum beskrivs utifrån sina
speciella egenskaper - sol, skugga, stämning, färgsättning och design. Trädgårdens
överdådiga rabatter är en symbios av lökväxter, perenner, sommarblommor, buskar
och träd.
Claus Dalby är författare och blomsterkonstnär och samtidigt en passionerad trädgårdsman som med kunskap och entusiasm inspirerar alla som gillar trädgård. Under
våren bygger han sin första utställning i Sverige, en utställning med krukor och
tusentals vårblommande lökar, på Sofiero. Utställningen pågår mellan 9 april och 17
maj och vi besöker denna i samband med vår Sofieroresa den 10 maj.
Under kvällen kan ni inhandla boken ”Selskabsplanter”.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Sjöbo OBS! att vi startar lite tidigare ikväll!

Söndag 10 maj kl. 08.30 – Resa till vårflor på Sofiero
Följ med på en härlig busstur upp till Sofiero Slott och Slottsträdgård. Vi välkomnas
av Sofieros trädgårdsdesigner Sara Bratt som kommer guida oss genom parken med
rabatter som prunkar av tulpaner och tidigblommande perenner. Ni som lyssnade på
Saras föredrag i höstas fick en försmak av vad som väntas. Efter rundturen är det
dags för lunch på Café Glasverandan. Efter lunchen beger vi oss till Orangeriet för
att titta på Vårens pasteller i kruka. Claus Dalby har byggt upp en stor utställning av
blomsterarrangemang med lökar i krukor och just nu blommar tulpanerna. Vi träffar
Claus Dalby på plats och han berättar kort om utställningen. Därefter får ni spendera
tid på egen hand i den vackra slottsparken, handla i butikerna eller varför inte besöka
utställningen om formgivaren och arkitekten Josef Frank inne i slottet.
Vi samlas igen vid bussen kl. 14.30 för avfärd mot Högs Handelsträdgård, en plantskola med sortiment av perenner, buskar och egen odling av sommarblommor. Vi
fikar på deras Café Gröna Bönan.
Pris per person: 595 kr per person i vilket ingår bussresa, entré, guidning, lunch
(varmrätt, sallad, bröd, måltidsdryck och kaffe/te) och eftermiddagsfika.
Bindande anmälan: senast 20 april till Annika, annika.m.anderberg@gmail.com
Avgift betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan från Annika.
Hemsida: www.sofiero.se
Bussen avgår från parkeringen vid BilBengtssons, Planteringsgatan, Sjöbo.
Lördag 16 maj kl. 10-12 – Växtmarknad
Dags igen för den populära vårtraditionen där våra medlemmar säljer sina växter och annat som hör till trädgården t.ex.
trädgårdsredskap, böcker och egentillverkade saker. Vi håller
som vanligt till på gräsytan öster om ICA Supermarket och
Jysk. Medlemmar som säljer kan köra in på gräsmattan från
Planteringsgatan. Vi vill att alla säljare bidrar med två växter/
saker till vårt lotteri. Föreningen HK Björnen säljer korv och
kaffe till den som är sugen på en fika. Växtmarknaden är
öppen för allmänheten.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor ring
Josephine på tel. 0723-11 55 82.
Tisdag 26 maj kl. 18.00 – Ekeboda Handelsträdgård
I kväll besöker vi Irene och Per-Åke på Ekeboda Handelsträdgård i Hörby och får inspiration och tips om plantering i våra sommarkrukor. Företaget har varit i familjens
ägo i 101 år och de odlar bl a penséer, pelargoner, sommarblommor och julstjärnor.
Här finns snittblommor, krukväxter, ettåringar och perenner, samt träd och buskar.
Ta gärna med egen kruka och få tips om vad som passar bäst i just din kruka.
Ingen anmälan!
Adress: Ekebodavägen 20, 242 35 Hörby
Hemsida: www.ekeboda.se

Onsdag 3 juni kl. 18.30 – Jobba rätt med spade och spett
Marie Ljung hoppas få inspirera oss i föreläsningen/workshopen ”Trädgård för
njutning och hälsa/Jobba rätt med spade och spett”. Kvällen inleds med en timmes teori om hur trädgården kan hjälpa oss att bibehålla och förbättra vår hälsa, samt
lite kort om forskning kring detta. Marie ger praktiska råd om hur man kan använda
trädgården för att jobba med sin hälsa. Vad ska man tänka på för att undvika att
skada sig när man jobbar i trädgården? I andra delen av kvällen, den praktiska delen,
går vi ut och lär oss hur vi ska jobba när vi lyfter, bär, gräver, räfsar mm. Tag med
dig egna redskap (spade och räfsa), så ger Marie råd och kollar om dina redskap är
ergonomiskt bra för dig. Utedelen är ca 60 min lång.
Marie är grundaren och ägaren till Fridhill, ”en oas i vardagen för dig som gillar att
hålla igång”. Hon har arbetat med träning och hälsa i över 30 år och har lång erfarenhet som föreläsare om bland annat kost och hälsa.
Pris per person: 250 kr i vilket ingår föreläsning/workshop och fika.
Bindande anmälan: senast onsdag 27 maj till Eva på eva.olsson@sjobo.nu
Deltagaravgiften betalas på plats (kontant eller swish).
Plats: Fridhill, Rättsgatan 11, 275 34 Sjöbo
Hemsida: www.marieljung.se

Trädgårdsföreningen fick Sjöbo kommuns Kulturpris 2019 med motivering:

Sjöbo Trädgårdsförening firar i år 20-årsjubileum. Under åren har föreningen spridit kunskap
och inspiration om trädgård, växter och trädgårdsplanering. Trädgården och trädgårdsbegreppets kultur är ständigt närvarande i föreningens arbete. Genom olika aktiviteter som föreläsningar, kurser, trädgårdsresor, öppna trädgårdar m.m. på tema trädgård och fritidsodling ger
föreningen kunskap och inspiration. Föreningen anordnar även varje vår och höst växtmarknad
som lockar många besökare. Föreningen verkar för folkbildning och gör det genom stor spridning även utanför kommungränsen.

Kerstin Persson, Marina Bengtsson,
Pia Nordström, Eva Olsson, Salla
Fischlein och Annika Anderberg.

		
		

Eva Andersson, Annika Anderberg
och Salla Fischlein.

Tisdag 16 juni kl. 17- 20 – Öppna Trädgårdar i Södra Sandby och Hjärup
Margareta och Folke Sjöbergs trädgård på Svärmarevägen 19 i Södra Sandby, började anläggas 1981. I dag återstår endast några fruktträd och en stor idegran av det
ursprungliga. Den 660 m² stora tomten är indelad i flera rum med olika karaktär.
Trädgården har en grön stomme av formklippt och innehåller många olika bladväxter.
Här finns ett rikt växtmaterial med målsättningen att åstadkomma lugn och harmoni.
Tanken är också att alla årstider ska ha något att bjuda på. Favoriter i trädgården är
lönnar med vackra stammar och blad, funkior, alunrot och ormbunkar. Egentillverkade dekorationer och växtstöd av betong och armeringsnät. I ett hörn står ett litet växthus där man sitter med vinrankor som sällskap och har fin utblick över trädgården.
Marianne Fridolf har en villaträdgård på Barrstigen 7, Södra Sandby. Hennes
främsta intresse är växter i alla former och att leta upp ovanliga och udda växter på
marknader och trädgårdsresor. Ett annat intresse är att så och föröka dessa ofta udda
växter, vilket har resulterat i många olika arter i den 850 m² stora trädgården, mest
perenner men också många klematis, rosor, gräs, buskar och träd. I trädgården finns
också en stor trädgårdsdamm, grönsaksland och växthus. Parkering finns i början av
Barrstgen.
Anette Ljunggren Persson, Hjärupslund, Stationsstigen 24 i Hjärup. Trädgården,
som är på ca 7 500 m², började anläggas i slutet av 80-talet och består av flera olika
delar. Stora och breda rabatter med blommande växter är anlagda i olika färgteman
och med variationer i bladformer. I rabatterna växer stora buskar, både blommande
och vintergröna. Två pergolor, den ena ursprungligen med gullregn, som successivt
bytts ut mot blåregn och den andra pergolan med vitt blåregn. I en parkliknande del
med stora gamla träd är marken på våren är täckt med allsköns vårlökar. I en annan
del av trädgården finns två växthus, det ena för tomat- och gurkodling och det andra,
som är nersänkt och frostfritt, för vinterförvaring av pelargoner och sådder. Här finns
även rabatter inramade av buxboms- och idegranshäckar. På gårdsplanen har idegranar formklippts till höns och en bit bort samsas fruktträd och magnolior med ett
stort antal odlingsbänkar i vilka det odlas perenner och sommarblommor men även
grönsaker, jordgubbar och hallon.

Söndag 28 juni kl. 10-17 – Tusen Trädgårdar
Det är åter dags för Tusen Trädgårdar, den största trädgårdsvisningen i Sverige. Alla
får vara med, både privata trädgårdar, stadsodlingar, koloniområden, gemensamhetsodlingar, parker och balkonger finns att besöka den här dagen. Syftet med arrangemanget är att visa på den mångfald av trädgårdar och det starka odlingsintresset
som finns i Sverige. Huvudarrangörer är Riksförbundet Svensk Trädgård och Studiefrämjandet tillsammans med trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson som var med och
startade arrangemanget. Nu har vi glädjen att meddela att Sällskapet Trädgårdsamatörerna, STA har gått in som samarbetspartner. Vi hoppas att det bidrar till att än fler
trädgårdar anmäler sig till den 28 juni 2020.
På Trädgårdsriket hittar du de trädgårdsföreningar, koloniföreningar, trädgårdsamatörer, stadsparker, villaägare och kyrkogårdar som är med i Tusen Trädgårdar.
Du kan söka på kommun, landskap eller valfritt. De trädgårdar som kommer upp är
besöksbara och på kartan ser du var de finns. Det kostar ingenting att vara med och
det finns inga andra krav på dig som trädgårdsägare än att du ska tycka det är roligt
att visa din trädgård.
Här anmäler ni er trädgård senast 1 juni: www.tradgardsriket.se
Mer information finns på: www.tradgard.org

---------------------------------------------------------------------------

.

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. Om make/maka/sambo, boende på samma adress, vill delta i vårt program måste denna person vara registrerad
familjemedlem från 2020. 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
Frejsgränd 4
275 37 Sjöbo
www.sjobotradgard.se

e-post: info@sjobotradgard.se
Bankgiro 5282-2764
Medlemsavgift: 360 kronor
Övriga avgifter se vår hemsida.

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: Vårplantering ”Afternoon Tea”, Universitetsplatsen, Lund. Foto:Kerstin Persson.

