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Sydostrosen
Lokalgrupp i Svenska Rosensällskapet

!
!
!
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God fortsättning på Rosenåret 2017!
Vi vill från Sydostrosens programgrupp önska dig en god vår- och
sommarsäsong med rosorna och informera dig om våra aktiviteter i vår.

!

PROGRAMGRUPPEN
Christer Jonsson

Bäckebo Alsterbro 0481- 54172

048154172@telia.com

Monica Björklund

Kristvallabrunn

0480-53041

monica.bjorklund@gmail.com

Svein Oddvar Osen

Torshult Alsterbro

0481-58080

svein.osen@telia.com

Lars-Inge Karlsson

Nybro

0481-18000

roslasse@telia.com

Catarina Lund

Kalmar

070-2500348

catarina.lund@vosteknik.se

Eva-Lis Smeds

Jämjö

0455-50646

post@smeds.eu

Irene Nettelbrant

Fågelfors

073-0360257 irene@hogsby.net
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Program vår/sommar 2017
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Söndag 12 mars kl. 14.00 i Hembygdsgården, Ljungbyholm (intill kyrkan)
”Historia kring rosors namn”

!

Eva Böhlin Andréasson, Alingsås, ledamot i Rosensällskapets styrelse och aktiv
deltagare i POM-projektet för rosinventering, berättar om hur rosorna fått sina namn
och visar sköna rosenbilder därtill. Eva kommer också att presentera några delikata
recept med rosenblad i kakor/marmelad m m. Vi som har provsmakat rulltårtan vet att
den går inte av för hackor!
Fika och lotterier erbjuds.
________________________________________________________________________

!
Söndag 26 mars kl.17.00 i Café Stallet, Långasjö vandrarhem
”Vackra, doftande och lättskötta rosor finns de?”,
Christer Jonsson, Bäckebo, föreläser om rosen, blommornas drottning.
Christer Jonsson, Svenska Rosensällskapet, är en hängiven trädgårdsentusiast! Han bor
med sin fru Lena på Rosengården i Bäckebo där de i sin trädgård har ca 200 sorters rosor
blandat med pioner, klematis och andra perenner. Sedan 2005 är Christer med i POM:s
inventering av rosor i Sverige under ledning av den kände rosenexperten Lars-Åke
Gustavsson. Läs mer om deras trädgård på hemsidan: www.rosorsydost.se.
Entré 50:- (kaffe och bulle ingår) Föranmälan till Annika 0708320772 senast den 23/3
__________________________________________________________________
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Söndag 23 april kl 14.00 i Växjö , Siegfridsalen Domkyrkocentrum (vid domkyrkan)
”Clematis och rosor”
Föredrag av Krister Cedergren ,Cedergren & Co , Råå i Helsingborg.
Krister, som är en av Sveriges största kännare av rosor och klematis, fortsätter oförtrutet
att lära ut och entusiasmera oss till att plantera nya skönheter i våra trädgårdar.
Cedergens plantskola har haft en enorm betydelse för att återskapa intresset och
populariteten för gammaldags rosor i en tid, när dessa nästan helt hade försvunnit ur
plantskolekatalogernas sortiment och folks medvetande.
Krister är inte heller främmande för att pröva nya sorter.
Cedergens plantskola är kanske mest känd för sina rosor, men sedan Krister och Marie tog
över planskolan så handlar det lika mycket om klematis som rosor, men även perenner,
träd och buskar finns numera i sortimentet.
Krister kommer också ha med några rosor och klematis till försäljning.

!

Föredraget är i två delar, vardera ca.45 min. rosor/klematis.
I pausen kommer vi att bjuda på förfriskningar och då finns det även lotter att köpa.
Entré: 50:-( inkl. förfriskningar )
Arr: Sydostrosen/Växjö Trädgårdsförening
______________________________________________________________________

!

Onsdag 13 juni kl 18.00 på Öland
Rosexkursion bland vildrosor på Öland.
Ulla-Britt Andersson är en hängiven amatörbotanist och ledamot i Sveriges Botaniska
Förenings styrelse. Ulla-Britt tar oss ut på en rosenexkursion på Ölands alvar bland
vildrosorna, där vi hoppas få se några av dessa rariteter: r. rubiginosa, äppelros; r canina
– dumalis, sten/nyponros; r.villosa, hartsros; r.sherardii, luddros.
Utöver detta så får vi uppleva den sköna blomningen på Ölands alvar.
Ta gärna med en filt och egen fikakorg!
Vi samlas på parkeringen vid Träffpunkt Öland, som ligger i direkt andslutning till
avtagsväg till Färjestaden, när man har kört över Ölandsbron.
Anmälan senast måndagen den 5juni till Christer Jonsson 0481-54172 alt.076-1968271
E- post: 048154172@telia.com
______________________________________________________________________
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Söndag 2 juli kl 13 - 18 i Norhagens Örtagård, Lemnhult, Korsberga
Rosens Dag
Vi planerar att fira Rosens Dag hos Inger och Tommy, Norhagens Örtagård, Lemnhult,
Korsberga i Vetlanda kommun. Mer information om detta kommer i Rosenbladet nr2.

!
______________________________________________________________________
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Öppna Trädgårdar
Vi kommer även att i nästa nummer av Rosenbladet presentera öppna trädgårdar som
erbjuds i vårt område sommaren 2017.

!
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FÖLJ MED PÅ ROSRESA TILL ÖSTERLEN OCH BORNHOLM!
Torsdag 13 juli - fredag 14 juli
Sydostrosen planerar
enligt följande:’

en rosresa med buss och båt till Österlen och Bornholm

Tordagen den 13 juli: Avresa från Kalmar 13/7 kl. 7.00 söderut E 22 via Karlskrona/Karlshamn
Fredagen den 14 juli: Ankomst Kalmar 14/7 Kl. 24.00
Dag 1
I Simrishamn äter vi lunch på egen hand och besöker Rosentorget som ligger centralt i staden, där
vi blir guidade runt.
Se http://www.osterlenrosor.se
Därefter går resan vidare till Else Olsson välkända plantskolan Roskraft i Borrby där kan vi köpa
rotäkta rosor.
Övernattning med middag blir på STF Hotell o Logi i Skåne Tranås http://www.skanetranas.com/
index.php/vandrarhemmet
Dag 2
Avresa från hotellet efter vi har ätit frukost, ankomst till Ystad 8.00 färja mot Rönne på
Bornholm.
Första besöket blir Kræmmerhuset i Årsballe med butik för keramik och konshantverk. Den
vackra trädgården har både rosor och perenner. Se www.123hjemmeside.dk/KraemmerhusetB
Resan går sedan norr ut på ön till Allinge, där Susan och Jesper Bülow har en privat trädgård i fyra
nivåer med naturliga klippor och doftpioner, rhododendron, rosor och perenner.
Därefter lunch, som vi äter på Fru Petersens Café i Østermarie. http://frupetersenscafe.dk/
Sista besöket blir i Svaneke och Fuglesangs Haveparadis, en stor anläggning i engelsk/orientalisk
stil med flera sammanlänkade trädgårdsrum. Där finns bl a ca 400 rossorter. Där dricker vi också
vårt eftermiddagskaffe. http://www.fuglesang-haveparadis.dk/
Vi lämnar Rönne, åker färjan över till Ystad och under resan äter vi middag ombord. Bussen
lämnar Ystad vid åttatiden, och beräknas komma åter till Kalmar vid midnatt (kl.24.00).
PRIS:
medlem 2350 kr, ej medlem 2500 kr.
Priset inkluderar bussresa, färja ToR Ystad-Rönne samt
hotell med middag och frukost,
entréavgifter till Kræmmerhuset,
dansk buffélunch hos vid Fru Petersens Café ,
Fuglesangs Haveparadis,entré med eftermiddagskaffe,
middag på färjan vid hemresa till Ystad
ANMÄLAN:
Först till kvarn gäller, anmälan senast den 30 april till Sydostrosen,
mail adr: 048154172@telia.com eller tel: 0481-54172 alt. 076-1968271 ( Christer ).
Betala inte förrän du fått bokningsbekräftelse.
Därefter betalning bankgiro: 625-1805.
OBS! Ange när du betalar ”Bornholm” samt namn på deltagare och om du behöver specialkost.
OBS! att du måste ha giltigt pass med på resan.

