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Ortsombud
Vårt Trädgårdssällskap har utbrett
sig över bygden och det skulle kännas både trevligt och bra ifall vi
kunde ha ombud i orterna runt Skellefteå. Har du förslag på personer
som du tycker är lämpade som ortsom bud i Kusmark, Medle, Klutmark eller andra orter - tipsa ordförande Gunilla.

Bidrag till GRObladet skickas till
Maritha Norlund
marithanorlund@hotmail.com
070-283 95 37
Vi hoppas på trevliga bidrag
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Rader frånen
redaktio
Efter en lång och fantastiskt fin sommar kan vi nu säga att
hösten är här. Även om det är i slutet av september har vi
inte haft någon frost, men mörkret säger att det är höst.
Naturen har bjudit på mycket i sommar, både hallon och
blåbär har funnits för den som haft möjlighet att plocka av
dessa "vitaminpiller". Lingon finns också, dock inte överallt.
Blomprakten har varit fantastisk under lång tid och den har
dessutom börjat om - de senaste veckorna har blåklockor,
rödklöver, rölleka, fibblor, lupiner m. fl. sorter blommat vid
cykelbanan
.
Allt som naturen bjuder på bör vi vara tacksamma för. Den
här tiden på året finns mycket att ta vara på och då ska vi
inte glömma att erbjuda de som inte har t. ex. äpplen på sin
gård. Ett uppätet äpple är mera värt än det som ruttnar på
marken.
Under de senaste dagarna har det talats mycket om vår miljö
i nyhetssändningarna. Det är ju helt klart att stora förändringar sker i vår värld, medeltemperaturen ökar och därmed
smälter de isar som behövs för de djur som finns i dessa områden.
Ingen kan göra allt, men alla kan vi göra något. Låt oss hjälpas åt att hålla nere utsläppsmängderna så att vi kan överlämna ett bevarat jordklot till de som ska leva här i framtiden.
Aina Holmgren
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Program
Trädgårdscafé*
14 oktober 2013. kl.19.00, Gamla seminariet.
Gunnar Lundberg berättar om trädgårdsodling.

Trädgårdscafé*
12 november 2013. kl 19.00, Gamla seminariet.
Bengt Block visar bilder och berättar om en Italienresa.

Trädgårdscafé*
27 Januari 2014. kl 19.00, Gamla seminariet.
Märta Eklund visar bilder och berättar om sin trädgård..

*Samarrangemang med Vuxenskolan
Efterlysning Vi efterlyser dej som varit medlem
i trädgårdssällskapet i minst 50 år.
Hör av dej till ordförande Gunilla Lundmark tel.0910-51548.
Hedersmedlemskap innebär att man blir befriad från
att betala medlemsavgiften.

Öppna Trädgårdar 2014
Fundera på om du skulle låta oss få ta del av din trädgård!
Den behöver inte vara perfekt.
Vi vill gärna ta del av dina idéer på gott och ont.
Prata med någon i styrelsen så får du veta mer.

4

Utgivningsplan för Grobladet
Nr
1/2014
2/2014
3/2014

Sista manusdag

Utkommer

15 december
1 april
8 september

ca vecka 3
ca vecka 18
ca vecka 40

Annonspriser:

Helsida 500:-

Halvsida 300:-

Tillsammans gör vi vår hemsida
Hemsidan sköts av Lena Johansson och hon vill att vi bidrar med
bilder och texter som vi alla är intresserade av.
Mailadress: lena.johansson@kotten.ac
På hemsidan kan du även se Grobladet i färg.
www.skelleftea.org/forening/tradgardssallskapet
eller så Googlar du helt enkelt:
Skellefteå Trädgårdssällskap

OBS!

Se alltid i senaste GRObladet eller på hemsidan angående
eventuella programändringar.

Höstn jer kåmmen stormvindar gny
Sållvern a trönnjern sjönn’se att fly
Hellscht einnarn fraista a tjelan kåmm
annars frus dem ihjel - åm fotåm.
Trad. gm/ Sven Mikaelsson
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VLT:s Sommarmöte i Byske med omnejd
10 augusti 2013

En mycket trevlig dag som Byske trädgårdssällskap hade ordnat med
fina trädgårssbesök och god mat.
Vi besökte:
Kurt Andersson & Per Gösta Pettersson
Erik & Katarina Holmberg
Urban Lindfors & Veronica Holmqvist
Sören & Marion Larsson
Torgny & Margareta Lindfors
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Rabatten ”Bonnstan” - hur blev det?
Årets Plantering ”Guldstjärnan” en hyllning till AIK, har vi fått massor med
beröm över. Många har kommenterat att det har varit den finaste under åren.
Kraven på oss i kamratcirkeln gm. vuxenskolan ökar, vilket tema nästa år? Kom
med förslag och vi ser gärna att vi blir fler i gruppen, hör gärna av dig om du är
intresserad.
När jag skrev i ”Grobladet nr.2
var det fortfarande under
planering. Problemet med
Begonia semperflorents ”Super
Olympia F1 de fröerna skulle ha
satts i jorden i feb. löste sig, vi fick
tag på en bricka pluggplantor som
vi krukade upp, det blev massor
med plantor som blev jättefina.
Silvereken ”Silverdurst” var
pyttesmå när de planterades, men blev jättefina. Den 30 sept. rensade vi rabatten
och lämnade silvereken kvar, intressant att se om den övervintrar och då kan den
gå i blom.
I mitten satte vi Blodamarant ”Oeschberg” här fick vi se att det är viktigt att kruka
om plantorna i tid. När vi planterade blev det en planta för lite, ingen fara tänkte
jag. Det fanns kvar i lådan med första omskolningen. Det visade sig att dessa
stannat i växten och kom aldrig ifatt de som tidigare skolats om i krukor.
Har ibland varit lite återhållsam med växter som sommarbegonior, tagetes p.g.a.
att om det kommer en frostknäpp i mitten av aug. kan de bli jättefula. Men klimatet
har förändrats de sista åren både till för och nackdel.
Ett stort tack till mina medarbetare, Inga Brännström, Thyra Johansson, Doris
Rönnkvist och Ingrid Bredberg som hjälpte oss med informationsplanchen och
Olle Fahlgren som satte den på plats.
Ulla Holmström
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Spara köpe-örterna

Släng inte kryddväxterna som
du köper i mataffären.
Plantera om dem i dubbelt så
stor kruka och ställ ljust, så
växer det snart upp nya skott.

Rosensmör!

Blanda smör med
finhackade rosenblad.
Kyl och servera.
Gott till sparris.

Blomchips

Fräscha blomblad doppas i äggvita och strösocker. Låt
ligga och torka över natten. Sätt in i ugn i 75 grader och
låt stå en timme.
Blomblad från alla ätliga blommor kan användas:
Viol, pensée, ros, krasse, fuchsia, gurkört, körsbärsblommor, pelargon, flox, nejlika, kaprifol, ringblommor,
lavendel, mynta, prästkrage.

Vild sallad med ruccola

10 späda maskrosblad, rivna i bitar
1 kruka ruccola, klippt och sköljd
en halv liter rivna lätt sammanpressade blad av frissésallad
en halv knippe gräslök, grovt klippt
2 st salladslökar, tunt skivade
6 st fint klippta myntablad
10 st krasseblommor, eller en kruka krasse som du klippt.
Skölj och rensa salladerna, lägg dem i en plastpåse och blås upp den.
Sätt i kylen minst 30 minuter. Tag ut just när du ska servera.
Dressing: 2 msk röd vinäger vispas samman med 6 msk fin olivolja
och en nypa salt. Krydda med nymald svartpeppar och häll dressingen över blandningen - servera genast.
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Många tack till er som har bjöd på
Öppna trädgårdar 2013:
Hälsans trädgård, Rosengård
Anna-Karin Östman, Falkträsket
Per & Magdalena Sandberg, Bergsbyn
Kjells äppelträdgård. Kjell Bergström, Bureå

Fint åm höstn

Ja nöuww se ga ve ju ut’ätt höstn
mört åm kwella a rättnöuww snjön
Eingenteing jer ju leinger se rolit
fraista, tjelan - ja bara dön
Men no jer he brano fint åm höstn
he såm jer ogjort he snjö ju ne
A man kan sätt’se dä’ve kaminåm
a tråa einniåm, rejällt mötje ve
Se man kan värm’se mens nolavere
snaigg krinåm knutarn a ut’ätt jorn
a slääpp att hurrves a mauk ni drevan
- meda man väänt oppa vorn
Mel, Your land: Woodie Guthrie
Dialektal text: Sven Mikaelsson
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Medlemsvärvning !
Känner du någon som vill bli medlem i Skellefteå trädgårdssällskap?
Tala då om följande för dem, så kanske vi ytterligare kan öka vårt
medlemsantal. Du som värvar får ett presentkort på 50 kr.
Som medlem i Skellefteå trädgårdssällskap får du sex nummer per år av
Hemträdgården, RST:s tidskrift för fritidsodlare.
Dessutom får du tre nummer per år av
GRObladet, dvs Trädgårdssällskapets
lokala medlemspublikation.
Genom GRObladet får du information om
föreningens omfattande verksamhet under året:

Trädgårdsresor. Minst en gång varje
sommar gör vi en längre trädgårdsresa.
Plantmarknad, samköp. Billiga
plantor finns att köpa på våra årliga
plantmarknader. Som föreningsmedlem
kan du också köpa olika trädgårdsprodukter billigare.
Sist men inte minst:
I föreningen möter du nya trädgårdsvänner!
Lättaste sättet att bli medlem är att
betala in medlemsavgiften (270 kr för
2013 + 20 kr för ev familjemedlem.
Namn på ev. familjemedlem önskas).
Plusgirokonto 66 713-9, ange att det
gäller nytt medlemsskap.
Det går även att e-posta till:
kurt.lindmark@gmail.com
eller använda talongen nedan och
sända den till medlemsansvarig.
Adress:
Skellefteå trädgårdssällskap
Eva Lindmark, Hedgatan 26, 931 49
Skellefteå.
tfn 0910-107 35

Trädgårdscaféer. Varje månad har vi
trädgårdscafé med föreläsare och gemensamt fika.
Trädgårdsböcker. Vi har ett rikhaltigt
bibliotek, där du kan låna trädgårdsböcker för inspiration och idéer.
Öppna trädgårdar. Under sommartiden
kan du besöka olika typer av trädgårdar
- ett populärt fritidsnöje för våra medlemmar.
Trädbeskärning. Du kan få hjälp av våra
trädbeskärare att få dina äppelträd beskurna för en billig penning.

Namn: ................................................................................................
Bostadsadress: ..................................................................................
Postnummer: ............................. Ort: ................................................
Tfn: .........................Värvare: .............................................................
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