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Tisdag 7 augusti kl. 18.30 – Samtal i trädgård om trädgård
”Trädgårdsvänner och fascinerade växtfolk! Jag bjuder in till ett samtal om trädgård
i min trädgård”, säger Pia. Pia heter Nordström i efternamn och finns i styrelsen i
vår förening. Efter en rundvandring i trädgården tar vi plats i det mysiga uterummet.
Glädje - besvikelser, pioner - rosor, nyttoväxter - smaken av en egenodlad tomat.
Frösådd, den som blev lyckad eller misslyckad. Frågor på vilka vi gemensamt kanske
finner svaret! Hur kvällen blir beror på er deltagare! Välkomna är både nya och de
som varit med ett tag som medlemmar i föreningen.
Antalet deltagare är begränsat för det goda samtalets skull. Fika serveras.
Bindande anmälan: senast den 5 augusti till Pia på e-post: pibo@veberod.com
Plats: Norra Järnvägsgatan 7 i Veberöd
Onsdag 15 augusti kl. 18.30 – Allsång & Smörrebröd i Orangeriet
Ta cykeln eller bilen och bege er till en av Sjöbos pärlor! Vi träffas i Orangeriet för
att ha en trevlig kväll tillsammans. Orangeriet drivs av Eva Bjurman som även
driver Recycled Glass på samma ställe. Vi äter smörrebröd och njuter av toner från
Sven Ulatofta och Nils-Ove Persson och sjunger visor tillsammans. Sven kallas den
sjungande bonden och har även gett ut skivor och skrivit en bok om sitt liv.
Vi avslutar med kaffe & kaka. Butiken är öppen för er som vill köpa annorlunda
glaskonst skapad av Eva Bjurman.
Pris per person: 295 kr inkl. underhållning, allsång, 2 smörrebröd & vatten/lättöl,
kaffe & kaka. Om du önskar vin, starköl eller annat beställes/betalas detta på plats.
Bindande anmälan: senast 10 augusti till Marina, e-post: info@sjobotradgard.se
Avgiften betalas in efter bekräftad anmälan till bg 5282-2764. Max 40 pers.
Plats: Orangeriet, Recycled Glass, Snogeholmsvägen 1336-72, 275 96 Sövde
Hemsida: www.recycledglassdesign.se
Torsdag 23 augusti kl. 18.30 – Vandring i Solens & Skuggans trädgård
Solens & Skuggans Trädgård är en av de sista delarna i förnyelsen av Lunds Stadspark.
Det finns cirka 7 000 perenner planterade i denna trädgård, som är ritad av landskapsarkitekt Ulf Nordfjell och anlagd av Lund kommun 2016. Vackra fält av perenner,
buskar, spaljerade formklippta träd och lökar breder ut sig i ett strikt mönster från den
norra entré till den medeltida stadsvallen, Högevall. Här finns en mängd växtkombinationer att inspireras av.
Vi ska göra en guidad rundvandring i Solens & Skuggans trädgård under ledning av
Clara Lundqvist, landskapsarkitekt som arbetar på Tekniska förvaltningen i Lunds
kommun. Clara berättar även om stadsparkens historia och parkens utveckling under
de senaste åren. Vi fortsätter från Solens & Skuggans trädgård genom parken bort mot
Stadsparkscaféet. Efter en timmes rundvandring passar det att avnjuta den medhavda
fikakorgen någonstans i parken eller att bege sig till Stadsparkens Café och Restaurang.
Bindande anmälan: senast 20 augusti till Berit, e-post: berit@trulstorpsnorregard.se
Plats: Växthuset i Solen & Skuggans trädgård (Norra entrén vid Svanegatan).
Hemsida: www.lund.se/stadsparken

Torsdag 30 augusti - måndag 3 september – Resa till Holland
Under fem dagar blir det besök i Mien Ruys trädgård, Tuin de Apeldoorn, privata
trädgårdar, bland annat Piet Oudolfs trädgård i Hummelo, och botaniserar i spännande
plantskolor. Under turen blir det även besök i Arnhem, kulturhistoriskt intressant plats.
Ett fåtal platser finns kvar i bussen.
Information om resan får du genom att kontakta Kerstin på e-post: kerstin@ulun.eu
Lördag 8 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 skördat frukt och bär 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. Österlen Tulpaner, som vi besökte i maj, är på plats och säljer sina
fina tulpanlökar.
Kontaktperson: för sista-minuten-frågor, ring Josephine på tel 0723-11 55 82

Ovan ett rosa fackelblomster, Lythrum
salicaria ’Blush’ och en låg oktoberaster, Aster novi-belgii.

Till höger, kardvädd, Dipsacus
fullonum. Kardvädd är en två-årig växt,
som första året endast har en bladrosett.
Följande år kommer en taggig blomställning med små violetta blommor.

Onsdag 19 september kl. 18.30 – Vandring på Hvilan med Taylor
Hvilan Utbildning har funnits sedan 50-talet och var tidigare en lantmannaskola.
Skolan ligger i Åkarp, mellan Malmö och Lund. Sedan 80-talet har skolan specialiserat sig på trädgårdsutbildningar. Skolan ägs av GRO-Gröna näringens riksorganisation som är en ideell förening under LRF Trädgård. Skolan har både gymnasieprogram och yrkesutbildningar, med teoretiska och praktiska utbildningar inom
trädgård och floristik. Här finns Nordens enda arboristutbildning och i höst startar en
ny utbildning med inriktning på odling och gastronomi. I gårdsbutiken handlar man
produkter från odlingen på skolan.
John Taylor är ny inspiratör på Hvilan Utbildning. ”Jag ska fungera som inspirationskälla för Hvilans studerande, samtidigt som jag utvecklar skolans trädgårdsrum.”
Han är bland annat ansvarig för Viktoriaträdgården. Det blir en trädgård med mycket
intensitet och hög detaljnivå. John är även slottsträdgårdsmästare på Tjolöholms
Slott samt en av fyra programledare i SVT-programmet Trädgårdstider.
Ikväll gör vi en vandring med John Taylor i Hvilans trädgårdar och odlingar.
Bindande anmälan: senast 12 september till Salla på e-post: salla.u@telia.com
Plats: Samling vid magasinet på norra sidan av Kabbarpsvägen 126, 232 52 Åkarp
Pris per person: 85 kr per person som betalas på plats. Begränsat antal deltagare.
Hemsida: www.hvilanutbildning.se
Onsdag 26 september kl. 19.00 – Godbitar bland E-plantor
RAKET, TIARA, HULDRA, GRAFIK, GLORIE och ´Love Child´ är några av
E-systemets godbitar och säkra kort. Kom med på resan från svenskt kaos och
C-kvalitet till dagens rikhaltiga sortiment och kvalitetsplantor i E-systemet. E-systemet
blev räddningen på det kaos som rådde på marknaden under 70-talet och tidigt 80-tal.
Aldrig har vi haft ett så brett sortiment som vi har idag, både avseende arter, sorter och
storlekar. Vad har då E-systemet och de utvecklingsarbeten som det bygger på tillfört?
Ja, det och mycket mer kommer Tomas att berätta om i sin rikt illustrerade föreläsning.
Tomas Lagerström är landskapsarkitekt och växtutvecklare från Uppsala och huvudaktör i utvecklingsarbetet. Tomas ingår också i Riksförbundet Svensk Trädgårds
styrelse.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo
Måndag 8 oktober kl. 19.00 – Gräs och perenner i höstrabatten
Höstblommande perenner ger mycket färg under den tid på året då inte mycket annat
blommar i naturen. Många av höstperennerna är ståtliga och högresta och blommar
under flera veckor i gyllene gult, rött och violett, i färger med mustiga och mättade
nyanser. Även prydnadsgräsen är på topp under hösten och stadiga sorter kan stå
kvar och pryda trädgården under lång tid, även under vintern.
Lars Engström, landskapsingenjör från Växtbiten i Uppsala, visar bilder och pratar
om prydnadsgräs och perenner för höstrabatten. Vilka sorter ska vi välja och hur långt
in på hösten kan man plantera?
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Tisdag 30 oktober kl. 18-21 – Groddar och skott
I samband med den ökade medvetenheten om både hälsa och miljö skapas det nya
utrymmen för ny spännande mat. Groddar och skott syns allt mer på restauranger och
nästan varje matbutik har dem i sina grönsaksdiskar. Ikväll ska vi lära oss att odla
och använda groddar och skott. Tips på frön, utrustning och recept ingår i kvällens
kurs. Det är lite magiskt att på bara några dagar se fröna börja spira och växa!
Annika Christensen, trädgårdsfotograf och krukodlare, är känd från AoT och sitt
instagramkonto @annikasnaturligating. Jonas Bendroth är delägare och projektledare av verksamheten Sproutly, som är grundat av Sveriges största groddföretag
Munkagrodden AB.
Med endast en matsked frön, vatten och lite kunskap kan vem som helst odla egna
groddar och skott! Jonas med 3 års erfarenhet som produktansvarig på Sveriges
största groddfabrik och Annika som hobbygroddat hela sitt liv kommer dela med sig
av alla nödvändiga tips och tricks för att lyckas med en så bra skörd som möjligt!
Groddar och skott benämns i många studier vara just den formen då grönsaken är
som nyttigast, nästan som små näringsbomber. Groddar och skott är inte bara pynt,
utan hälsosamt för både kropp och själ, det är någonting som Jonas och Annika ofta
betonar. Med de 20 olika sorters grodd-fröerna Sproutly säljer kan man göra många
goda sallader, hummus röror, biffar, wook, bröd och en massa mer!
Bindande anmälan: senast 20 oktober till Eva A på e-post: eva.a@sjobo.nu
Pris per person för kurskväll: 300 kr. Vi startar kvällen med föreläsning. Under
andra delen av kvällen blir det praktiska aktiviteter. Vi bjuds på bröd bakat på bland
annat groddade mungbönor och ett dussintal olika sorters groddar. Annika och Jonas
tillreder smoothies så att alla får smaka. Man får även en liten broschyr med information om de olika groddarna och skotten man lätt kan odla själv. Fika ingår i avgiften.
Avgiften betalas på bg 5282-2764 efter bekräftad anmälan. Begränsat deltagarantal.
Efter föreläsningen kan man handla fröer och odlingsmaterial av Annika och Jonas.
Plats: Sjöbo Församlingshem, Lilla Norregatan 3, 275 30 Sjöbo

Kaprifol, Lonicera caprifolium

Planteringar med sommarblommor på den internationella
trädgårdsutställningen IGA Berlin som föreningen
besökte förra året.

Solros, Helianthus annuus
’Teddy Bear’

Blomsterfägring hos
familjen Lüdke i Berlin.
En av de privatträdgårdarna
som besöktes på förra årets
Berlinresa.

Tisdag 27 november kl. 19.00 – Blommor och grönt att njuta av i juletid
Ikväll handlar det om jul och grönt i olika former. Minna Mercke Schmidt kommer
till oss med massor av inspiration inför julen. Vi får tips på hur vi gör dekorationer
hemma med blomsterarrangemang och kransar, både med levande blommor och med
material från naturen. Minna tipsar om val av blommor och tillbehör för att tillverka
arrangemang och krukor för bästa julstämning.
Alla drömmer vi om att duka ett härligt julbord, att kanske använda julblommor
tillsammans med grönt från trädgården. Minna visar bilder på dukningar för både
adventskalaset och julmiddagen där amaryllis och hyacinter används tillsammans
med mossa, nötter, bär och grenar. Hon är mästare på nya och roliga idéer.
Minna är tjejen som bestämde sig för att följa sin dröm, att designa och fotografera
vackra blomsterarrangemang. Minna Mercke Schmidt driver företaget Blomsterverkstad i vilket hon erbjuder kurser, föreläsningar, bok- och bildproduktion. Hon
började blogga 2006 och är idag aktiv på flera sociala medier.
Vi får njuta av inspirerande bilder och även några filmer som visar hur Minna skapar
arrangemangen för bästa julstämning. Böcker till försäljning.
Plats: Färsinga Lärcentrum, aulan, Ågatan 3, Sjöbo

Julstjärna, Euphorbia pulcherrima
		
					

				

Klematis, Atragenegruppen, ’Love
Child’, E-planta
Foto: T Lagerström

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

Berit Göransson 0706-73 43 45
berit@trulstorpsnorregard.se

Sekreterare
Pia Nordström 0702-18 74 67
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;
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)
Foto: Framsida, Hortensior - Kerstin Persson Övriga foton om ej annat anges - Kerstin Persson.

