Program hösten 2018
Torsdag 5 juli 18.00 – Formstark grön trädgård i Lomma
Besök i Charlottas lugna gröna oas med olika rum. Mycket bambu, formklippta
ligusterhäckar och buxbom. Trädgården är inredd för avkoppling med många
sittplatser och indelad i en stramare och en vildare del. Max 25 personer. Avgift:
medlem 40 kr, övriga 70 kr. Anmälan senast 25 juni till
ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.
Måndag 20 augusti – Nytillkomna medlemmar
Vi välkomnar årets nya medlemmar till en träff i en styrelseträdgård. Trädgårdstitt,
trädgårdsprat och tillfälle att lära känna Lunds trädgårdssällskap och andra nya
medlemmar. Anmälan senast 7 augusti till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller
070 7713819.
Måndag 27 augusti 18.00 – Susanns gröna trädgård i Habo-Ljung
Gammal trädgård bevarad från 40-50 talet med "nytt hus" byggt 1996. Det som var
buskar då har nu vuxit och blivit träd. Trädgården har en bas med hostor, hortensior,
bambu, murgröna och gräs vilka har stort värde på hösten/vinter. En del vildare partier
och vitsippslund. Ägare med stort intresse för inredning vilket återspeglar sig i
trädgården. Max 25 pers. Avgift: medlem 40 kr, övriga 70 kr. Anmälan senast 15
augusti till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.
Torsdag 30 augusti 17.30 – 20.00– Kurs i beskärning
Trädgårdsmästare Magnus Carlström, som nu är verksam på Flyinge Plantshop och
tidigare har drivit Lindhults Plantskola i Halland, lär ut hur man beskär träd och
buskar. I en villaträdgård i Lomma kommer han att visa och berätta. Max 15 personer.
Avgift: 200 kr inkl fika. Anmälan senast 10 augusti till mgwahlgren@gmail.com eller
072 3188295.
Tisdag 4 september 18.00 – Kolonibesök Högbo
Vi besöker Högbo koloniområde på Väster i Lund. Området bildades 1976. Där får vi
möjlighet att titta in i några av kolonierna vilka sinsemellan är rätt olika. Vi blir
guidade av kolonisterna på plats. Max 25 pers. Anmälan senast 20 augusti till
info@lundstradgardssallskap.se eller 046-324315.
Lördag 8 september 10.00 – 12.00 – Växtmarknad i Botan
Vår traditionella växtmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som
är medlem att sälja av ditt överskott. Botan säljer ur sitt förråd. Plats: vid växthusen i
Botan. Säljstart kl 10.00.
Lördag 15 september – Betonggjutning
Kurs i betonggjutning med Marie och Jan-Åke Larsson, Kvarnby gård
Max 12 personer. Kostnad 300 kr. Anmälan senast 31 augusti till
kristina.appelqvist@gmail.com eller 070 952102.

Måndag 17 september 19.00 – Magnolior från Lund till Cornwall
Stig Stenström kommer att prata om Lunds stadsblomma nummer ett - Magnolian.
Han ger exempel på olika sorter, hur man får magnoliorna att trivas och var det finns
exemplar att beskåda i Lund, i Skåne och i södra Cornwall. Plats: Bantorget 5, Lund,
IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 40 kr, övriga 70 kr. Växtlotteri.
Torsdag 27 september 19.00 – Växtskydd - de besvärligaste skadegörarna
Trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman från Riksförbundet Svensk Trädgård berättar
om förebyggande växtskydd, ger oss generösa tips och råd och berättar mer ingående
om några av trädgårdens besvärligaste skadegörare som t.ex. bladmögel, sniglar och
buxbomssjuka. Vi gör ett nytt försök – i våras fastnade Lise-Lotte på ett tåg!
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 40 kr, övriga 70
kr. Växtlotteri.
Söndag 28 oktober 14.30 – Trädgårdsbesök i Limhamn
Vi besöker Anders, trädgårdsdesigner i Limhamn, vars trädgård nu står i sprakande
höstfärger. Max 25 personer. Avgift medlem 40 kr, övriga 70 kr. Anmälan senast 30
september till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.
Tisdag 30 oktober 19.00 – Nya planer för Lund
K-O Seth, stadsträdgårdsmästare i Lund, berättar om nya gröna planer för Lund.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 40 kr, övriga 70
kr. Växtlotteri.
Måndag 12 november 19.00 - Växtbetingelser i din trädgård
Ingvar Mann, trädgårdlärare från Hvilan, berättar om var och hur vi planterar våra
växter i trädgården. Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe:
medlem 40 kr, övriga 70 kr.
Måndag 3 december 19.00 – Trädgårdsbokprat.
Akademibokhandeln Gleerups välkomnar Mischa Billing och Rie Hägerdal som pratar
om rosor, deras doft och skönhet. Plats: Akademibokhandeln Gleerups, Stortorget 2,
Lund. Anmälan senast onsdagen den 28/11 till
jeannareed.akademibokhandeln@gmail.com eller 010 7441303. Avgift inkl lätt
förtäring 100 kr.
Tisdag 12 februari 2019 18.30 – Årsmöte
Kvällen inleds med föredrag av Karin Sjölin om Lunds blomsterprogram och därefter
blir det årsmötesförhandlingar. Plats: Bantorget 5, IOGT:s lokaler. Avgift: fritt inträde
för medlem, övriga 70 kr för föredraget.

