Program hösten 2020

Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för
trädgårdsintresserade.
Information om föreningen finns på: www.lundstradgardssallskap.se och på
https://www.facebook.com/groups/353083164892355/.
Kontakta oss på info@lundstradgardssallskap.se.

Torsdag 6 augusti 18.00 – Trädgårdsbesök i Södra Sandby
Vi besöker en trädgård där det finns minst 700 olika sorters växter, många av dem
ovanliga. Det finns trädgårdsdamm, växthus och grönsaksland på tomten.
Anmälan senast 29/7 till jeannadarcc@gmail.com eller 0768081045.
Måndag 17 augusti 19.00 – 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 10/8 till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070
7713819.
Söndag 23 augusti 16.00 – Ålstorp
Vi besöker en grön trädgård med form och struktur. Väggar som avdelar till många
rum. Många fina blickfång placerade på strategiska ställen. Träd och buskar som
förnöjer under hela året @themayflygarden.
Anmälan senast 16/8 till ann-helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819.
Torsdag 27 augusti 18.00 – Karolina på Länsmansgården
Trädgårdsdesigner Karolina Brisings trädgård i Dalby är en blomstrande oas som
under sensommaren bjuder på storslagen dahliablomning. Höjdpunkter är
krukträdgårdar, dahliarabatter och den nya delen med tillhörande orangeri väl dold på
husets baksida. Karolina guidar oss i trädgården. @karolinalansmansgarden. Anm
senast 20/8 till ann.helen.arvidsson@privat.t3.se eller 070 7713819. Avgift 80 kr för
alla.
Lördag 5 september – Växtmarknad i Botan
Vår traditionella växtmarknad är ett utmärkt tillfälle att fynda växter och för dig som
medlem att sälja av ditt överskott. Botan säljer av sitt förråd.
Plats: Vid växthuset i Botan. Säljstart kl 10.00 prick.
Torsdag 10 september 17.30 – Margaretas och Folkes trädgård i Södra Sandby
Besök i en liten rumsindelad villaträdgård med fin form och struktur @metasjoberg.
Många träd och buskar som gläder året runt. Ett stort växtintresse finns och därför
bjuds det även på många lite ovanligare växter. Dessutom finns egentillverkade
dekorationer och växtstöd av betong och armeringsnät. Anmälan senast 3/9 till
ann.helen.arvidsson@privat.t3.se.
Onsdag 23 september 18.00 – Marie-Louise Steiner visar filmen Odlerskan
Marie-Louise Steiner har gjort filmen ”Odlerskan” i vilken vi får följa ekoodlaren
Katarina Andersson under en odlingssäsong. Dessutom får vi träffa Odlerskan och
prata odling med henne och köpa grönsaker. Plats: Kulturen. Medlem i Lunds
Trädgårdssällskap fritt, övriga inträde till Kulturen.
Lördag 26 september 08.30 - 09.30 – Elin Unnes
Elin Unnes berättar om hur vi får ut den mesta väldoften ur våra växter.
Plats: Akademibokhandeln Gleerups, Stortorget 2, Lund. Avgift inkl kaffe och fralla
40 kr. Anmälan till britt-marie.kapnoula@telia.com.

Onsdag 7 oktober 13.30 – Stadsparkens utveckling
Parkintendent Lars Brobeck guidar oss genom parken. Här finns Solens och skuggans
trädgård, Nordisk djungel och Observatorieparken. Anmälan senast 29/9 till
jeannadarcc@gmail.com eller 076 8081045.
Söndag 18 oktober 15.00 – Linders Plantskola och Arboretum
Peter och Stina Linder har byggt upp ett flerskiktat arboretum utanför Hörby. Det
växer hela tiden med nya ytor med spännande växter. Efter en guidad tur kan man gå
runt fritt eller växtjaga i plantskolan där det finns både träd, buskar och perenner.
Också mycket i kategorin ovanligt ätligt. Pris medlem 40 kr övriga 80 kr.
Anmälan senast 13/10 till britt-marie.kapnoula@telia.com eller tel 073 8132177.
Onsdag 21 oktober 18.00 – Våga förenkla trädgården
Ulla Hårde, författare till böcker om engelska trädgårdar, klematis, nävor och om
lättskött trädgård, berättar om vad man kan göra när trädgården växer en över
huvudet, man inte orkar eller kan gräva som tidigare. Det finns lösningar.
Plats: Kulturen. Medlem i Lunds Trädgårdssällskap fritt övriga inträde till Kulturen.
Torsdag 12 november 19.00 – Boel Nordgren Kvinnor och trädgård
Boel Nordgren driver Edlas Have och är trädgårdsantikvarie. Boel berättar om
trädgårdsodlingens roll inom förra sekelskiftets kvinnorörelse.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Växtlotteri.
Onsdag 2 december 19.00 – Krukväxter i våra hjärtan
Jonatan Leo, lärare på SLU i Alnarp, berättar om våra krukväxter, om historik och
om krukväxttrender under 1900-talet. Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler.
Växtlotteri.
Torsdag 21 januari 2021 18.00 – 21.00 Frökurs
Marianne Fridolf lär oss hur man samlar in fröer, förvarar dem och hur man bäst sår
perenner och buskar. Därefter sår vi. Max 12 pers. Anmälan senast 12/1 2021 till
britt-marie.kapnoula@telia.com eller tel 073 8132177. Plats: Bantorget 5, Lund,
IOGT:s lokaler. Avgift 100 kr inkl material, fröer och kaffe.
23 januari och 6 februari 2021 10.00 -12.00 – Knoppkurs
Hur känna igen vinterknoppar på våra träd och buskar? Marie Widén, f.d. chef för
Lunds universitets botaniska trädgård, lotsar oss igenom vinterns knoppar under två
lördagsförmiddagar. Lokal: Botaniska Trädgården, Östra Vallgatan 20, Lund. Avgift
300 kr. Max 12 pers. Anm senast 15/12 2020 till ingrid.m.sjoberg@gmail.com.
Onsdag 10 februari 2021 – Årsmöte
Kvällen inleds med föredrag och därefter blir det årsmötesförhandlingar.
Plats: Bantorget 5, Lund, IOGT:s lokaler. Ingen avgift för medlemmar, övr 80 kr.
Föredrag/kurser: Avgift 40 kr medlem, 80 kr övriga inkl kaffe om inget annat anges.
Trädgårdsvisningar: samma avgifter.
Föreläsningarna är öppna för alla medan trädgårdsbesöken i första hand är reserverade för våra
medlemmar.

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 vidare
www.tradgard.org/medlem/rabatterbjudande.html.
10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort före inköp.
➢ Ekbacken 939, Hem & Trädgård, Brohusvägen 9, Lomma, 070 2734635,
www.ekbacken939.se. Gäller växter.
➢ Flora Linnéa, Gisela Trapps väg 3, Helsingborg, 042-327799,
www.floralinnea.se. Gäller rosor och perenner.
➢ Flyinge Plantshop AB, Plantskolevägen, Flyinge, 046-52355,
www.flyingeplantshop.se. Gäller utomhusväxter till ordinarie priser.
➢ Gessie Örta & Rosengård, Gessievägen 20, Vellinge, 070 6466081,
www.gessieortaorosengard.se.
➢ Klintebo produkter, Klintebo Gård, Höör, 0413-33085. Ring före besök.
Obesprutad pil av olika sorter.
➢ Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, Skomakaregatan 1, Lund, 046-5900030,
www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se.
➢ Löddeköpinge Plantskola, Landskronavägen, Löddeköpinge, 046-705202,
www.plantis.org.
➢ Mårtenstorget, Torbjörn Hellström, 070 9242244. Köp för 100 kronor och få 20
kronor rabatt.
➢ Trädgårdsbutiken Plantskolan i Vellinge, Allén 1, Vellinge, 040-422485,
www.tradgardsbutikenvellinge.se. Gäller endast växter.
➢ Rådjursshopen, störst sortiment mot rådjur, www.radjursshopen.se. Rabattkod
koloni17.
➢ Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp, 040-445253, www.tirupsortagard.se.
Gäller växter.
➢ ÖSPAB, Phils väg, St. Uppåkra, 046-151212, www.ospab.com. Plantskoleväxter
(ej säsongsväxter).

