Verksamhetsberättelse 2020
Vår målsättning för föreningen är att den ska vara trivsam och genuin, och vara till för
vanliga trädgårdsmänniskor, d v s man behöver inte vara expert inom området utan det
viktigaste är att man tycker det är roligt. Föreningen arbetar även för att få in flera unga
medlemmar och även nykomna kommuninvånare.
År 2020 var väldigt speciellt år för alla med många restriktioner p g av pandemin och en hel
del av planerade aktiviteterna bokades av.
Här kommer en lista på 2020 aktiviteter tagna från föreningens program med anteckning om
hur det gick:
Medlemskväll - Genomfördes
När: onsdagen den 22 januari kl 19.00.
Var: Kulturhuset Anders i Höör.
Marjatta Elmelid visade bilder och berättade om en resa till Sör-Hidle;
Norges största turistattraktion inom trädgård. På en vind-pinad
skärgårdsö utanför Stavanger har ett tropiskt paradis fått växa fram.
Carina Ernemyr har gjort en trädgårdsresa över tre danska öar i
augusti 2019 och visade bilder från danska trädgårdar.
Avslutningsvis berättade Magdalena Stjerndahl om koloniträdgårdens
historia, från livsmedelsbrist till avkoppling i det gröna.
Årsmöte och trädgårdsmyller - Genomfördes
När: onsdagen den 12 februari kl 18.30
Var: Kulturhuset Anders i Höör
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar var det dags för
ett föredrag av Christina Winter.
Vad ska du odla för att hjälpa naturen på traven? Christina
berättade och visade bilder på humlor, solitärbin och andra småkryp som
fungerar som medarbetare i din trädgård.
Christina är hortonom och arbetat med yrkesmässig trädgårdsodling i 30
år. Hon medverkar regelbundet i Hemträdgården och andra
trädgårdstidningar. Hon har också skrivit boken Trädgårdsmyller, som
finnas till försäljning.

Mormorsväxter - Genomfördes
När: onsdagen den 4 mars kl 18.00
Var: Kulturhuset Anders i Höör
En traditionell mormorsträdgård karaktäriseras av ett urval gammaldags
växter med naturlig frodighet som ger njutning för alla sinnen, ett
kulturarv väl värt att förvalta. Inger Palmstierna är hortonom,
trädgårdsskribent och författare till ett stort antal trädgårdsböcker.
Denna kväll delade hon med sig av sitt kunnande om dessa kära växter.
Ympning av äldre äppelsorter - Genomfördes
När: Lördagen den 28 mars kl 13.00 – ca 16.00
Var: Hantverkshuset i Södra Rörum
När genbankskurator Inger Hjalmarsson föreläste för oss om gamla
äppelsorter, kom ett önskemål upp om att vi skulle kunna föröka några
av dessa gamla sorter själva. Inger var snäll och plockade ympris av goda
sorter åt oss, från deras genbank, och så görde vi egna träd.
Landet Oss flyttar till landet - Inställd
När: onsdagen den 22 april kl 18.30
Var: Kulturhuset Anders i Höör
Att odla grönsaker och blommor är väldens bästa jobb! Men finns det
verkligen någon framtid för småskaliga bönder? Cecilia Ward från Landet
Oss berättar om resan från stadsodling till grönsaksodling på en gård
utanför Höör och om hur viktig lokal matproduktion är för en hållbar
framtid. Landet Oss drivs av Monika Bengtsson och Cecilia Ward som
odlar grönsaker och snittblommor åt lokala restauranger, florister och
privatpersoner. De är några av krafterna bakom REKO-ring Malmö och
REKO-ring Höör och brinner för lokal matproduktion.
Växtloppis – Inställd
När: Mors Dag söndagen 31/5 kl 11.00 – 13.00
Var: Hallaröds gamla skola
Vårens höjdpunkt, vår väletablerade växtloppis! Det är lika roligt att
köpa som att sälja och fikat är legendariskt.
Om du vill sälja betalar du som medlem endast med en vinst till lotteriet
eller en kaka till serveringen. Vi vill ha många försäljare – varför inte dela
med dig av ditt överflöd och komma hem med annat spännande!

Öppna trädgårdar
Det roligaste som finns är när föreningen har förmånen att kunna bjuda
in till medlemmarnas trädgårdar. Det är en av de mest uppskattade
programpunkterna och alla trädgårdar är spännande att se. Det handlar
ju inte om en helt öppen visning, utan inbjudna är just medlemmarna i
din egen förening. Vi har överseende med kirskål och planteringar som
inte blev riktigt som det var tänkt. Även andras ”problem areas” kan
man lära sig något av och din trädgård behöver absolut inte platsa i en
trädgårdstidning för att vara intressant att ta del av.
Säsongen 2020 har vi redan nu glädjen att kunna välkomna alla till tre
riktiga pärlor:
April – öppen trädgård i Ludvigsborg - Inställd
När vårens lökväxter visar sig från sin finaste sida är vi välkomna till en
riktig finsmakarträdgård i Ludvigsborg mellan Höör och Hörby.
Onsdagen den 27 maj är vi välkomna till Vibeke och Jan Nilsson,
Forestad 4004, 26454 Ljungbyhed från klockan 18.00. Genomförd
Deras trädgård är parkliknande med vandrande skugga. Här trivs många
olika rhododendron, primulor, trillium och hostor med mera. Här finns
också skenkamelia, glanskörsbär, maackia, olika sorters magnolior och
blomsterkorneller samplanterat med rosor, pioner och klematis.
Juni – öppen trädgård i Ormanäs Inställd
Välkommen att besöka en mycket vacker och välplanerad trädgård med
många olika sorters bambu och rhododendron. I denna trädgård finns
både levande vatten och en pittoresk ruin.

Under hösten genomfördes följande aktiviteter:
Besök i Sebbarp hos Henrik Åström och Carina Fritzell Sebbarps planthandel var öppet för
Ringsjö Trädgårdsvänner söndagen den 27/9 kl. 13-16. Plantor fanns att köpa, goda råd om
skötsel och torv berättades.
Hydroponisk odling – köksträdgård utan jord
När: onsdagen den 7 oktober kl 18.30 Var: Kulturhuset Anders i Höör.
Niklas Hjelm, författare och fotograf, föreläste om hydroponisk odling – en växande trend,
särskilt bland stadsodlare. Detta är en odlingsform som innebär att man odlar med bara
vatten och näring. Alla kan alltså pröva att odla sin egen mat, inte bara den som har tillgång
till en jordplätt att odla på.

Pioner!!
När: torsdagen den 29 oktober kl 19.00. Var: Kulturhuset Anders i Höör
Efter att under flera år ha försökt få hit Leena Liljestrand, ordförande i Svenska
Pionsällskapet, blev det äntligen vår tur! Leena brinner för pioner och är en mycket kunnig
och uppskattad föreläsare. Nu fick vi chansen att få lära oss allt om denna vackra och
speciella blommas ursprung, om sorter och om odling.
Antagligen kan man inte ställa en fråga som Leena inte hört förut. Och som hon dessutom
kan besvara bättre än någon annan!

