
 

ÅRETS JULEGAVEIDE  
TIL HAVEELSKERE  
- med fokus på spiselige bæredygtige haver

1)  Selvforsyner i egen have 
2)  Giftfrie haver, hvordan?
3)  Bliv din egen havedesigner
4)  Fokus på formering
5)  Frisk luft med mening, om jord, vand og bede som  
     fitness og vinter aktiviteter

Elsker du haven?

Alle kurser foregår på Naturplanteskolen med dens stifter, 
hortonom og PhD Aiah Noack som oplægsholder,  
samt evt. gæsteundervisere

Tilmelding på naturplanteskolen.dk
Spørgsmål til spisdinhave@naturplanteskolen.dk
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Brug vinteren til at lære og få ny inspiration  
til din have med aktuelle emner 

 

www. naturplanteskolen.dk
Naturplanteskolen | Stærkendevej 177 | 2640 Hedehusene

Fokus på formering
1. Kendskab og formering ved deling 
2. Kendskab og formering af stiklinger
3. Kendskab og formering af frø
4. Kendskab og formering ved podning

Kom, lær, prøv og tag formerede planter og frø med hjem
Medbring æggebakker, mælkekartoner, plastposer, frøposer, stauder, podekviste

Kursusrækken foregår søndag d. 8. januar, d. 5. februar, d. 5. og 26. marts kl 13 til 16
Hver session varer 3 timer, og indeholder ca. 1 time med oplæg, 1,5 time med øvel-
ser og en halv time spørgsmål og pause med te/kaffe

Kursusrækken koster kr. 1050,- og inkluderer jord, frø, stiklinger,  samt medlemskab 
i Naturplanteskolens venner i 2017 (dvs. rabat på kurser hele året og andre fordele)
Hver session kan også købes enkeltvis som kursus og koster kr. 300,- pr deltager
Børn kan deltage for halv pris.

Frisk luft med mening  
- om jord, vand og bede som fitness  
og vinter aktiviteter

 
Nogle gange i løbet af vinteren byder vi på læring og fysisk aktivitet i vores kommen-
de skov og temahaver. Der skal forberedes gange, dyrkningsvolde, grøfter, nye bede 
og plantning af fx læhegn.
Lær bl.a. hvordan haveredskaber bruges ergonomisk; hvordan jord og struktur er 
fundament for nem dyrkning af planter; og hvordan man jordforbedrer.
Vi byder på kage og kaffe/te i pausen. Medbring tøj og fodtøj til vintervejr samt godt 
humør.
Workshoppen varer 3 timer og koster kr 150 pr person. Deltagelse er gratis for 
medlemmer af Naturplanteskolens venner. Se vores hjemmeside og Facebook ang. 
datoer.
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Arrangør:  
Naturplanteskolen og Naturplanteskolens venner,  
T: 20 95 24 44 · spisdinhave@naturplanteskolen.dk

www. naturplanteskolen.dk
Naturplanteskolen | Stærkendevej 177 | 2640 Hedehusene



  Selvforsyner i egen have  
    (med mulighed for at få et diplom)

1. Årets gang i haven
2. Dine vigtigste samarbejdspartnere  
    - fugle, insekter, snegle, orme, pindsvin mm
3. Havebotanik: Kend de vigtigste træer og buske,  
    blomster og urter
4. Få styr på begreberne - permakultur, økologi, biodynamik,     
    konventionel, frøsamler. Samt særligt have-sprog som rodhals,  
  stratificering, stiklinger mv
5. Drivhuset
6. Køkkenhaven
7. De spiselige blomsterbede
8. De nye flerårige grøntsager
9. No-dig, dækning og dyrkning i andre materialer
10. Jord og kompost - havens oversete guld
11. Opsamling, eksamen og diplom 

Hver session varer 3 timer, og indeholder 2 timer med oplæg og 1 time spørgsmål, 
inklusive pause med te/kaffe og medbragt mad.
Det foregår hver mandag d. 9., 16., 23. og 30. januar; d. 6., 20., og 27. februar; d. 6., 
13., 20. og 27. marts (uge 7 er undtaget) kl. 17 til 20.

Kursusrækken koster kr. 2950,- og inkluderer kursusmaterialer og medlemskab i 
Naturplanteskolens venner i 2017 (dvs. rabat på kurser hele året og andre fordele)
Hver session kan også købes enkeltvis som kursus og koster kr. 300,- pr deltager.

Diplom i selvforsyning: For deltagere, der ønsker at modtage et skriftligt diplom, skal 
man købe hele kursusrækken og deltage mindst 9 af de 11 gange. 
Ideén med diplom (en mulighed at checke sig selv) er at eksamensspørgsmålene 
fremsendes nogle dage før sidste session og besvares over 30 min den sidste gang.  
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Spørgsmål?  
Ring/skriv på 20 95 24 44  eller  
spisdinhave@naturplanteskolen.dk

Aiah Noack, hortonom og PhD

    Giftfrie haver, hvordan?
a) ”Krible-krablerne”, eksempler og overblik, der  
    ændrer dem fra fjender til ”venner”
b) Hjælpen fra jordens liv – om naturvenlig dyrkning, kompost,   
     dækning og ukrudtets positive egenskaber
c)  Valg af sunde sorter og nemme planter
d)  Årets gang i den giftfrie have

Kursusrækken foregår tirsdag d. 10. januar, d. 7. februar og d. 7. og 21. marts kl 17 - 20.
Hver session varer 3 timer, og indeholder 2 timer med oplæg og 1 time spørgsmål 
inkl. pause med te/kaffe og medbragt mad.

Kursusrækken koster kr. 1150,- og inkluderer kursusmaterialer og medlemskab i 
Naturplanteskolens venner i 2017 (dvs. rabat på kurser hele året og andre fordele)
Hver session kan også købes enkeltvis som kursus og koster kr. 300,- pr deltager.

Bliv din egen havedesigner
1. Lær at læse din have
2. Kend dine planter
3. Jord, vand og kompost – havens oversete guld
4. Gode designprincipper
5. Individuel session med design / re-design af din egen have

Kursusrækken foregår tirsdag d. 17. og 31. januar, d. 21. februar, d. 14. marts kl 17 – 20
Hver session varer 3 timer, og indeholder 2 timer med oplæg og 1 time spørgsmål og 
pause med te/kaffe og medbragt mad.

Den individuelle session er fx et havebesøg hos dig på op til 2,5 time, og tidspunkt 
aftales særskilt indenfor 3 måneder efter kurset. 

Kursusrækken koster kr. 2450,- og inkluderer kursusmaterialer og medlemskab i 
Naturplanteskolens venner i 2017 (dvs. rabat på kurser hele året og andre fordele)
Hver session, undtagen den individuelle, kan også købes enkeltvis som kursus og 
koster kr. 300,- pr person
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Spørgsmål?  
Ring/skriv på 20 95 24 44  eller  
spisdinhave@naturplanteskolen.dk


