Kalendarium hösten 2006
Höstens tema är den lilla trädgården - med några avvikelser.
Söndag 10 september kl 15–18 - Trädgårdsvandring
Vi besöker tre trädgårdar på Väster: En samlarträdgård med damm, en äldre trädgård med stora
perennrabatter och en gammal trädgård med nyare inslag som t ex en buxbomsparterr. Max 30 personer.
Föranmälan senast 7 september till LundsTuristbyrå, Kyrkogatan 11, 046-35 50 40.
Plats: samling vid kastanjeträdet i korsningen mellan Bryggaregatan och Hantverksgatan i Lund.
Avgift: medlem 20 kr, övriga 40 kr.
Torsdag 14 september kl 19 – Stadsparksvandring
Vad vet du om Stadsparken i Lund, om historia, utformning eller dess växter? Stadsträdgårdsmästare
Lars Jacobsson är vår ciceron under vandringen. Samling vid Stadsparkscaféet, Lund.
Ingen föranmälan eller avgift.
Söndag 17 september kl 11–17 – Saft- och syltdag på Kulturen
Ett samarrangemang
Det saft- och sylthistoriska sällskapet bildas, hortonom Inger Hjalmarsson berättar om gamla bärsorter,
professor Charlotte Erlanson-Albertsson om sockrets glädje och bekymmer och konservator Martin
Andrén om smak och konservering. Vem gör bästa saften och sylten? Lämna in recept eller färdig produkt
till Kulturen senast 10 september.
Vanlig entréavgift till Kulturen: vuxna 50 kr, barn, ungdomar, studerande & Kulturens medlemmar fri entré.
Grupper om minst 10 personer 30 kr per person. RST-medlem 50 % rabatt.
Måndag 18 och tisdag 19 september kl 17–20 – Trädgårdsbesök
Hur har det gått med alla växter som stod i krukor denna varma och torra sommar? Vi fortsätter att följa
arbetet med Karinas trädgård som för ett år sedan väcktes ur sin 30-åriga dvala. Hjärtligt välkomna (även
med tips och synpunkter)!
Plats: Basungränden 5D i Lund. Ingen föranmälan.
Lördag 23 september kl 10–16 – Trädgårdsbokens dag
Ett samarrangemang
Bok & Bibliotek pågår i Göteborg och i Lund ges vi också en möjlighet till en överblick av aktuell
trädgårdslitteratur.
Plats: Akademibokhandeln Gleerups i Lund
Söndag 24 september kl 11–13 – Växtmarknad och fröbytardag
Är du medlem i Lunds Trädgårdssällskap och har växter som du vill sälja?
Plats: vid växthusen i Botan. Ingen föranmälan eller avgift.
Torsdag 5 oktober kl 19 - Bonsai i trädgården
Bonsai-experten Rolf Lack ska berätta för oss om hur man lyckas odla bonsai både inom- och utomhus i
Sverige. Tips om formgivning, lämpliga växter, krukor m.m. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat
med trädgårdsanknytning som lottas ut under kvällen.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund.
Avgift: medlem 40 kr, övriga 60 kr.
Måndag 23 oktober kl 19 – Medlemsträff
Karina visar bilder och berättar om tankar och erfarenheter av sitt förnyelsearbete med den lilla
trädgården på Basungränden. Föreningen bjuder på kaffe. Växtlotteri – ta med växter, fröer eller annat
med trädgårdsanknytning som lottas ut under kvällen.
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund

Vänd

Onsdag 15 november kl 19 – Den lilla trädgården
Diagonala gångar, dolda trädgårdsrum, speglar och klätterväxter kan ge stor trädgårdsglädje på liten yta.
Det och andra knep för den lilla trädgården förmedlas av Christel Kvant, som bl. a. skrivit Den lilla
trädgården samt Vår Trädgårdsbok (med Inger Palmstierna) och Trädgårdens rum (med Heidi Palmgren).
Växtlotteri - ta med växter, fröer eller annat med trädgårdsanknytning som lottas ut under kvällen
Plats: IOGT:s lokaler, Bantorget 5 i Lund
Avgift: medlem 40 kr, övriga 60 kr.
Onsdag 29 november kl 19.15–20.45 Växtdekorationer l
Linda Nottorp, BlomsterGalleristen, demonstrerar och inspirerar hur man kan använda växter.
Växtmaterial finns att köpa efter föreläsningen. Max 10 pers. Föranmälan senast 27 november till Anita
046–12 28 07.
Plats: BlomsterGalleristen, Västra Stationstorget 10 i Lund
Avgift: 100 kr. Kaffe ingår. Obs! Bindande anmälan!
Måndag 4 december kl 19.15-20.45 Växtdekorationer ll
Linda Nottorp, BlomsterGalleristen, demonstrerar och inspirerar och du gör ett eget arrangemang.
Växtmaterial att ta med hem finns också att köpa. Max 7 pers. Föranmälan senast 27 november till Anita
046–12 28 07.
Plats: BlomsterGalleristen, Västra Stationstorget 10 i Lund
Avgift: 285 kr. Kaffe ingår. Obs! Bindande anmälan!
Välkomna!
Lunds Trädgårdssällskap är en ideell förening med syfte att skapa ett forum för trädgårdsintresserade.
Hemsida: http://www.lundstradgardssallskap.se
E-post: info@lundstradgardssallskap.se
Styrelse:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Anita Ireholm 046–12 28 07
Britt-Marie Kapnoula 046–32 43 15
Irina Karlsson
Kristina Appelqvist, Karina Bolinder, Åsa Lindquist Bush, Ann Lindwall Olsson

Medlemsavgiften för 2006 är 240 kr, betalas till Riksförbundet Svensk Trädgård, pg 1215–3.
Familjemedlemsavgift 50 kr.
Kom ihåg att skriva namn, adress och Lunds Trädgårdssällskap!

Medlemsförmåner
♣
♣

Rafsan & Krattan. Vackra träräfsor 195 kronor, 046–12 54 80
Karins Trädgårdsresor, Box 4055, 227 21 Lund. 10 % på valfri endagsresa.
046–39 99 69, 0733–62 75 92, www.karins-tradgardsresor.se

10 % på ordinarie priser mot uppvisande av medlemskort:
♣ Gessie Örta&Rosengård, Gessiev. 20, Vellinge www.gessieortaorosengard.se
♣ Lilla Fiskaregatans Trädgårdsbutik, L:a Fiskareg. 19, Lund
046–12 17 55, www.lillafiskaregatanstradgardsbutik.se
♣ Linders plantskola, Flädie kyrkoväg, Flädie
Besök avtalas på tel 046–24 71 51, www.lindersplantskola.se
♣ Löddeköpinge Plantskola, Landskronav., Löddeköpinge
046-70 52 02
♣ Tirups Örtagård, Tirup 319, Staffanstorp. Gäller plantskolan
040–44 52 53, www.tirupsortagard.se
Fler förmåner som medlem i RST är 6 nummer per år av tidningen Hemträdgården samt gratis
trädgårdsrådgivning, se tidningen Hemträdgården.

