Våren 2015

Torsdag 12 februari 18.30 – Årsmöte

Kvällen inleds med föredrag av Lunds stadsträdgårdsmästare Karl-Oscar Seth under temat ”Detta vill
jag göra i Lund”. Därefter blir det årsmötesförhandlingar.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift: fritt inträde för medlemmar, övriga 50 kr för
föredraget.

Tisdag 24 februari 19.00 – Örter

Jessica Jonsson, TrädgårdsMyran, berättar om örters odling, användning och förvaring. Örter lockar
även fjärilar och bin.
Växtlotteri; ta gärna med växter, fröer eller annat förknippat med trädgård.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Tisdag 10 mars 19.00 – Min och tusen andras trädgårdar

Trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson berättar om sin gröna passion och varför hon vill att fler ska
öppna grinden till sin trädgård.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Tisdag 24 mars 19.00 – Perenner för alla lägen

Trädgårdsrådgivare Ann-Catrin Thor från RST berättar om hur man väljer perenner för olika växtbetingelser och informerar också om arbetet med RST:s faktablad.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Torsdag 9 april 19.00 – Julrosor och lönnar i fint sällskap

Carina Larsson från Ulriksdals Trädgård i Kivik visar bilder från när och fjärran på julrosor och lönnar.
Vi får tips på fina växtkombinationer och hur man får växterna att trivas och frodas. Hon har med sig
växter till försäljning.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 11 april 13.00 - 16.00 – Vårkänning på Kulturen

Marie Widén berättar om Fåfängans marknad, smycken gjorda av frukter och frön från hela världen. I
alla tider har människan smyckat sig, både för fest och vardag genom kroppsmålning, färgrika kläder,
håruppsättningar och smycken tillverkade med hjälp av gratismaterial från växtriket. Men vilka växter
handlar det om? Varför ser fröna ut som de gör? Marie visar smycken och berättar kl 14.00 - 15.00 i
Auditoriet, Vita huset.
Försäljning av växter i trädgårdsrummet. Avgift: Inträde till Kulturen.

Tisdag 21 april 19.00 – Växttak

Louise Lundberg, ekolog och inspiratör på Grönare Stad, har varit med och gjort Emporias takpark.
Hon pratar om urban grönska, takparker, sedumtak, gröna väggar och ger oss inspiration till våra egna
trädgårdar. Louise har med sig växter till försäljning.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Avgift inkl kaffe: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Söndag 26 april 13.00 – Besök Cedergrens plantskola på Råå

Vi ses i Cedergrens plantskola på Råå där Krister Cedergren berättar om plantskolan som grundades
1915 och guidar oss runt. Vi får lära oss att okulera rosor och sticklingsföröka klematis. Det ges tillfälle
att handla växter med 10% rabatt.
Ingen föranmälan eller avgift.
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Måndag 18 maj 18.00 – Cecilias trädgård, Limhamn

En gammaldags romantisk trädgård med mycket rosor och perenner. Den blev Limhamns ”Årets trädgård 2012”.
Max 20 personer. Adress får du vid anmälan senast 10 juni till Barbro, barbro.lefevre@telia.com eller
046-128681. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

Lördag 23 maj 12.00 - 15.00 – Växtmarknad i Botan

Vår traditionella växtmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som är medlem att
sälja ditt överskott. Botaniska trädgården lockar med godbitar ur sitt sortiment.
Plats: Vid växthusen i Botaniska trädgården. Ingen föranmälan eller avgift.

Tisdag 16 juni 18.00 – Marnas trädgård

Nils-Arne Andersson berättar om sin bror, den internationellt kände landskapsarkitekten och professorn Sven-Ingvar Andersson, och guidar i hans trädgård, Marnas trädgård i Södra Sandby.
Max 30 personer. Adress får du vid anmälan senast 10 juni till Marianne, marianne.fridolf@telia.com
eller 076 7757150. Avgift: medlem 20 kr, övriga 50 kr.

LUNDS TRÄDGÅRDSSÄLLSKAP
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade. Information finns på:
www.lundstradgardssallskap.se. Kontakta oss på info@lundstradgardssallskap.se

Medlemsförmåner
► Som medlem av Riksföreningen Svensk Trädgård får du 6 nummer per år av tidningen Hemträdgården samt gratis trädgårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården.
Du kan även ta del av deras rabatterbjudanden, se http://www.tradgard.org/medlem/rabatterbjudande.html.
Medlemmar i Lunds Trädgårdssällskap har 10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort hos:
► Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge, 04652355, www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväxter
till ordinarie priser.
► Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge,
0706-466081, www.gessieortaorosengard.se
► Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör, 0413-33085
Ring före besök! Obesprutad pil i olika sorter och färger,
http://klintebo.se/
► Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Lilla Fiskare¬gatan
19, Lund, 046-121755, www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.

► Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, Löddeköpinge, 046-705202, http://www.loddekopingeplantskola.com/
► Mårtenstorget, Torbjörn Hellström. Köp för 100 kronor
och få 20 kronor rabatt.
►Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 040-445253,
www.tirupsortagard.se. Gäller plantskolan.
► ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-151212, www.
ospab.com. Gäller plantskoleväxter (ej säsongsväxter).

