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Ordföranden har ordet..

Bilaga till Quercusbladet nr 43—lägg in i tidningen
för att ha det uppdaterade programmet till hands.

Tä nk på alla de kalla regniga somrar då må nga klagar på att
det ä r ingen sommar och man sitter mest inne och ä r sur. Så
har det inte varit i å r, alla har istä llet klagat på att man inte
kan få frysa lite och man lä ngtar efter att gå ut och bli lite
blö t. Allt ä r torrt och hur ska alla mina vä xter ö verleva. A r
alla vå ra trä dgå rdar nu brunbrä nda ö knar? Jag har varit ute i
naturen på Malta i slutet av sommaren, dä r var det brunbrä nt. Man så g vä xter som var helt bruna och till synes dö da,
men direkt ur marken en stor fä rgsprakande blomma. Ser
det ut så hä r? Vi har få tt se helt brunbrä nda landskap i torkans Afrika, ser det ut så nä r man tar en tur i Blekinges skogar? Nej! Nä r man
gå r ut i trä dgå rden fö rvå nas man av att de )lesta trä d och buskar fortfarande ä r
grö na. Ett par buskar har få tt vissna blad och nå gra trä d har i fö rtid tappat blad
ungefä r som det redan ä r hö st. Vi har ä ndå fortfarande i stort sett grö na trä dgå rdar. Det som hä nt i å r ä r att allt blommade i bö rjan av sommaren och hela
blomningen var ö ver på ett par veckor. I vanliga fall brukar jag, efter denna oftast lite lä ngre blomning, gå och se på hur de ö rtartade vä xterna grö nskar och
breder ut sig så man tycker de dö ljer allt annat. Detta har inte hä nt i å r, rabatter
har så hä r å rs svart synlig jord. Vi kan fortfarande hoppas att det mesta ö verlever och att vi snart gå r mot svalkande vinter och en ny vå r då allt spirar igen.
Det kommer att bli spä nnande att se om allt klarat sig eller om vi istä llet få r
plats till litet nya vä xter.
Hä r kommer nu programmet fö r hö sten, vintern och vå ren.
Det blir intressanta fö redrag. Det blir Mö te med vå ren och vä xtauktion som
vanligt och ö ppna trä dgå rdar och trä dgå rdsrundor.
Resmå len ä r inte satta ä nnu, men boka in tredagarsresan i era kalendrar.
O ppna trä dgå rdar ä r inte heller klart, det kommer i Quercusbladet till vå ren. Vi
hoppas på må nga anmä lningar till Eva om att ni vill ha O ppen trä dgå rd 2019.
En annan rolig aktivitet ä r Svenmanska parken, dä r vi ä r ett bra gä ng frå n STA
som deltar i arbetgemenskapen. Riktigt, riktigt roligt ä r detta. Man trä ffas må ndagar 9-12 och jobbar tillsammans ett par timmar. Exakt vilka må ndagar bestä mmer vi efterhand. Eva Holmberg ser till att vi alltid få r )ika med en trivsam
paus. Kul att trä ffa nya trä dgå rdsvä nner. Man behö ver inte komma varje gå ng
och man behö ver inte heller vara boende i Brä kne-Hoby-trakten. Alla ä r hjä rtligt vä lkomna, men hö r med Eva Gustavsson eller Eva Holmberg
(e.k.holmberg1@gmail.com), 070-7324018 nä r nä sta tillfä lle ä r inplanerat.
Ser fram emot att trä ffa er framö ver!
Hä lsningar, Gö ran
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Kalendariet
A ndringar kan komma att gö ras. Kalendariet på hemsidan hå lls uppdaterat
1 sept
kl 14

7 okt
kl 14

28 okt
kl 14

Växtauktion hos Laszlo och Ulla Kalmán, Åby 305, Ramdala. Inleds redan kl. 13 fö r de som ö nskar ä ta raggmunk med
)lä sk och lingon, tillagade av Laszlo och till en kostnad av 40 kr.
Anmä l detta till Laszlo i fö rvä g, tel 0455-41533, alternativt
mail till Eva.Gustavsson@slu.se, senast onsdag 29 augusti.
Till vä xtauktionen få r var och en ta med max 20 plantor till fö rsä ljning. Det ska vara vä xter som inte kan kallas ogrä s (dvs inte
sprider sig ohejdat och dä rmed redan )inns i de )lesta trä dgå rdar). De ska ha namnetikett och vara ordentligt rotade i krukorna.
Föreläsning och frågestund med hortonom Ingrid Åkesson
kring sjukdomar och skadegö rare på trä dgå rdsvä xter. Vi kommer också att få veta mer om vå ra vanligaste sjukdomar på
trä d. Se vidare sidan 29 i senaste Quercusbladet.
Brä kne-Hoby skola.
”Smarta kombinationer av vårlökar och perenner”. Öppen
fö relä sning av landskapsarkitekt Mona Wembling. Se ä ven sid
22 i senaste Quercusbladet.
Inget krav på fö ranmä lan, men vid fö ranmä lan till Eva få r man
platsgaranti fram till kl 13:45.
Hö rsalen på Ronneby kulturcentrum. Entré : 50 kr.

9 dec
kl 14

Bildvisning med Eva, Roland, och Gunnel från sommarens
begivenheter. Frö listegenomgå ng. av Gö ran.
Brä kne Hoby skola.

2019

10 feb
kl 14

Eric Wahlsteen föreläser: Växter i natur och trädgård—en
odyssé
Brä kne-Hoby skola.
Årsmöte. Föredrag av Kent Lewén om Hosta
Brä kne-Hoby skola.

10 mars
kl 14

Ulf Sill berättar om vårblommande perenner
Brä kne-Hoby skola.

13 jan
kl 14

3
14 april
kl 14

Presentation av kretsens bibliotek som nu )inns i Bräkne-Hobys
hembygdsgå rd. Vi tar också en tur i Svenmanska parken. Kenneth
Lorentzon kommenterar ett urval av litteraturen och nå gra av vä xterna i parken.
Brä kne-Hobys hembygdsgå rd, strax bredvid kyrkan.

Lö rdag 4
maj
kl 14

Växtauktion hos Irene Lundgren och Ingvar Nilsson, Elsebrånevä gen 79, Asarum.

19 maj

Trädgårdsrunda i Bräkne-Hobytrakten, mer info i Quercusbladet, nä sta nummer.

30 maj-1
juni

Tredagarsresa, mer info i Quercusbladet, nästa nummer.

7 juli

Trädgårdsrunda i Bromölla-Sölvesborgstrakten, mer info i Quercusbladet, nä sta nummer.

Detta programblad ä r tä nkt att lä ggas in i senaste Quercusbladet, så att ni har
aktuell information tillgä nglig. Det ä r också att rekommendera att kika på vå r
hemsida http://stablekinge.se/. Dä r )inns alltid uppdaterad info.
Till vå ren kommer ett nytt nummer av Quercusbladet, skicka gä rna in artiklar till
detta och gä rna ä ven fö rslag om vems trä dgå rd du vill att vi ska gö ra ett reportage frå n.
Ta kontakt med nå gon i styrelsen om du har fö rslag till aktiviteter, resmå l etc.
Alla fö rslag ä r vä lkomna.
Och glö m inte meddela till Eva att ni vill ha ö ppen trä dgå rd, tel 0457-10982 eller
(eva.gustavsson@slu.se)
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Eric Wahlsteen: Växter i natur och
trädgård—en odyssé.
Eric Wahlsteen ä r en uppskattad fö relä sare med ett rikt bagage av erfarenheter frå n vä xtsamlarexpeditioner i )jä rran
lä nder. Vi få r se bilder frå n resorna med
spä nnande vä xter i sitt naturliga sammanhang och hö ra om hur de kan anvä ndas i vå ra trä dgå rdar.
Kom och fö lj med på en fä rgsprakande
resa till exotiska platser.
Kent Lewén om Hosta
Kent ä r ju en vä lkä nd pro)il i Blekingekretsen. Och det han inte vet om Hosta
ä r knappast vä rt att veta, så vi ser fram
emot ett spä nnande fö redrag om dessa
vackra och anvä ndbara trä dgå rdsvä xter. Ett recept på hur man skyddar sina
Hosta mot snigelangrepp tror vi oss
också kunna hoppas på .
Ulf Sill om vårblommande perenner
Alla som har varit i Ulfs trä dgå rd i Mö rrum kan intyga att hä r )inns det ett
gediget kunnande om perenner. En makalö st spä nnande trä dgå rd fö r den
som ä r intresserad av vä xter utö ver det vanliga. Och en kolossalt engagerad och engagerande fö relä sare. Kanske )inns det också nå gra vä xter till
fö rsä ljning, om vintern har slä ppt greppet tillrä ckligt.

