Trädgårdsbladet
sommar/höst 2020
Många av vårens föredrag har flyttats till hösten. Osäkerheten även inför hösten gör att
programmet endast kommer i A4-format.
Höstens föredrag kommer också att ha ett litet annorlunda upplägg. I skrivande stund gäller
möte med endast 50 personer. Vi har därför beslutat att anmälan till medlemsmöten måste
gälla. Denna anmälan ska göras senast en vecka före mötet till Gunilla Petersson,
gunilla@gunillaps.se som håller koll på antalet och sätter stopp vid 50 anmälda. Har ni anmält
och får förhinder är det viktigt att ni avanmäler så alla som vill får chans att komma med.
Hösten föredrag är enbart för medlemmar. Entréavgift betalar ni som vanligt när ni kommer,
kontant eller via swish 60:-.

Eventuella ändringar i programmet meddelas på hemsidan och via mail till de som
lämnat sin e-postadress till hbgtradgard@gmail.com.

Juli
LÖRDAG 11 JULI KL 11.00-15.00

Öppen trädgård hos
Angelica Johansen, Tunnelugnsgatan 7,
Ekeby
En lugn och harmonisk trädgård med
blomning för varje årstid och med
många sittplatser för rekreation. Njut
av den lummiga pergolan med rosa
rosor och lyssna på surret från våra
pollinerande vänner. En barnvänlig
trädgård med plats för mycket lek.

Augusti
LÖRDAG 15 AUGUSTI KL 14.00

Sticklingsförökning
tillsammans med Helsingborgs Rhododendronförning. Plats Hildings Have.
Se mer info under Rhododendronföreningens program nedan.

LÖRDAG 29 – SÖNDAG 30 AUGUSTI KL 10.00 – 17.00

Sensommarrundan
Läs mer på tradgardsrundorna.se

September
13 SEPTEMBER kl 14.00

Växtmarknad i Hildings Have
Se info under Rhododendronföreningens program.

ONSDAG 16 SEPTEMBER kl 18.00 – 20.00

Trädgårdssnack
Restaurang Marconi, Drottninggatan 78 (preliminärt)
Vi träffas för att inspireras och dela med oss av våra odlingserfarenheter och äta en bit mat
tillsammans. Ta gärna med plantor och frön och byt med varandra. Du betalar själv din mat och
dryck. Anmäl dig till Kerstin Stoltz 073-4027564 eller kerstinm.stoltz@gmail.com.

ONSDAG 30 SEPTEMBER kl 19.00
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

Rosor och klematis
I kväll välkomnar vi åter Christer Cedergren. Han delar med
sig av sina gedigna kunskap om rosor och klematis med
inriktning på samplantering, bra och friska sorter och
skötsel för bästa resultat.
I kväll har vi också lökmarknad med ett nytt upplägg. En
löklista kommer att läggas ut på hemsidan där du kan
förhandsbeställa de lökar du vill ha. Vi meddelar via e-post
när den ligger ute och vad som gäller vid förhandsanmälan.

Oktober
LÖRDAG 3 OKTOBER KL 17.00 – 21.00

Månskensrundan
Läs mer på tradgardsrundorna.se

ONSDAG 21 OKTOBER kl 19.00
Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22

Om trädgårdsodling och något om invasiva växter
Gröna Sara drivs av Sara Hall, trädgårdsdesigner
och biodlare i den gamla skolan i Stora Harrie på
skånska slätten. Följ med på en inspirerande
föreläsning om trädgårdsodling och det där lilla
extra om hur och vad att odla i den egna
trädgården. Dessutom en genomgång av
invasiva växter – vi hör överallt i media, att
sorter förbjuds och ska tas bort, men vad
betyder det i praktiken för oss passionerade
trädgårdsodlare?

November
ONSDAG 11 NOVEMBER kl 19.00
Maria Församlingshem Södra Storgatan 22

En afton med Peter Korn
Hur får vi trädgården att blomma året om?
Genom att använda många olika sorters
lökar, perenner och prydnadsgräs kan man få
trädgården att blomma under hela året.
Inspiration från naturen och bilder från alla årstider på Klinta Trädgård.
Peter Korn är trädgårdsamatören som byggde sin första trädgård i Örkelljunga med vanliga
växter för att sedan utveckla sitt intresse av vildarter i Eskilsby och nu också på Klinta Trädgård
utanför Höör. Utifrån sin stora erfarenhet av växter och odling fortsätter Peter att utveckla sitt
företag med bl a anläggning, odling och kurser. Se peterkornstradgard.se

December
ONSDAG 9 DECEMBER kl 19.00
Maria Församlingshem, Södra
Storgatan 22

Liten julmarknad m m
Kerstin, Ann-Marie och Inger från styrelsen visar bilder och berättar om hur de skapat sina
trädgårdar, växter de valt och lärdomar de gjort men framför allt om glädjen med en trädgård.
Försäljning av hyacinter och kanske också lite pyssel.
Föreningen bjuder som vanligt på glögg och goda pepparkakor.

Helsingborgs Rhododendronförening
Program juli – december 2020

15 AUGUSTI KL 14.00

Sticklingsförökning av Rhododendron
Föreningen demonstrerar, tillsammans med Helsingborgs Trädgårdsförening, sticklingsförökning
av Rhododendron och alla får sen möjlighet att göra egna buskar. Vi tillhandahåller, mot en liten
avgift, allt nödvändigt material.
Alla välkomna till Hildings Have kl 14.

13 SEPTEMBER KL 14.00

Växtmarknad i Hildings Have
Tillsammans med Helsingborgs Trädgårdsförening har vi växtmarknad på vår odlingslott kl 14.00.
Säljare medtager eget bord och annat som behövs vid försäljningen.
10 procent av försäljningssumman betalas till föreningen.
Alla säljare och köpare är varmt välkomna!

OKTOBER
Vi hoppas kunna ha ett medlemsmöte i Gröna Huset på Råå.
Se vår hemsida för mer information längre fram i höst.
Arbetet med skötsel och utveckling av vår odlingslott Hildings Have
fortsätter. Följande lördagar träffas vi kl 9.00 för att arbeta tillsammans 25 juli, 22 augusti, 12
september och 17 oktober.

Välkommen till Helsingborgs Trädgårdsförening
Om våra föredrag
Våra föreläsningar genomförs i samarbete med Studiefrämjandet. I höst är föredragen endast för
medlemmar, entréavgift föredrag 60 kronor. I entréavgiften ingår fika. Ta gärna med plantor eller
fröer du har över från din egen trädgård till lotteriet. Vi öppnar klockan 18.30 för mingel och
trädgårdssamtal. Plats Maria Församlingshem, Södra Storgatan 22.

Bli medlem
Medlemsavgiften är 150 kr per person och år. För Rhododendronföreningen tillkommer 50
kronor. Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften på plusgiro 321120-8 eller via Swish
till 1233644721. Kom ihåg att ange såväl namn som adress, e-postadress och telefonnummer.

Adressändring
Meddela gärna din e-postadress till hbgtradgard@gmail.com så vi kan nå dig för viktiga
meddelanden. Låt oss veta om du byter hem- eller e-postadress.

Om våra resor
Helsingborgs Trädgårdsförening anordnar både dagsresor och längre resor. Hör gärna av dig om
du har önskemål om resmål. Resorna är en förmån för våra medlemmar och därför måste du vara
medlem i föreningen för att kunna anmäla dig till dem. Se också våra resevillkor på
hbgtradgard,se/program.

Medlemsförmåner
Som medlem i Helsingborgs Trädgårdsförening får du tio procents rabatt vid inköp hos
nedanstående företag. Kolla med butiken vad som ingår i rabatten.
För att rabatten ska gälla måste medlemskortet uppvisar i kassan - OBS innan varorna slås in i
kassan:
Akademibokhandeln Killbergs (gäller trädgårdsböcker och -tidskrifter)
Beijer Bygg, Helsingborg
Butik Linnea, inredning och växter, Linnéaträdgården
enklablommor.se
Flora Linnéa, Fredriksdal
frökungen.se. Ange ”kolonilott” i kassan för rabatt
Färg o Tapet i Helsingborg
Gunilla P´s Bevattningsdesign
Hedentorps plantskola, Ängelholm
Knapp trädgårdsdesign
Kulla Gunnarstorps gårdsbutik
Nils Larssons Maskinservice
Mias Trädgårdsbutik
Månsgård Krukstopp
Plantskolan i Ängelholm AB
Rolfs ateljé, Rögle
Rycketofta handelsträdgård
Sofiero Blomster & Trädgårdshandel
Tomatens Hus (gäller alla växter)
Välaplantor AB, Väla by
Väla trädgårdar, Väla by
Ödåkra Uteplantor

Hemsida och Facebook
Hemsidan uppdateras löpande med aktuella träffar och evenemang. Ändringar och tillägg i
trädgårdsföreningens program annonseras också här. Har du något du vill publicera, mejla Per
Hyllén på per@yourgarden.se eller ring 0739-16 04 93. Välkommen in på vår hemsida
hbgtradgard.se eller Helsingborgs Trädgårdsförening på Facebook.

Kontakter: E-postadress; hbgtradgard@gmail.com, Medlemsfrågor: Lotta Friberg 0738-31 40
24, friberglotta1@gmail.com, Resor: Kerstin Stoltz 0734-02 75 64, kerstinm.stoltz@gmail.com,
Rhododendronföreningen: Ulf Hemdal 042-931 03, ulf.hemdal@gmail.com,
Annonser: Per Hyllen 0739-16 04 93, per@yourgarden.se

