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Flerårige grønsager Skovhaver

Spiselige blomster Selvforsyning Permakultur

Fantasilater



Lær nyt på Naturplanteskolen
Søndag 1. juli Bio-char workshop

Søndag 8. juli Byg et komposttoilet, opstart

Lørdag 14. Juli Fantasilat event

Søndag 22. juli Byg et komposttoilet, færdiggørelse

Lørdag 4. august Fantasilat event

Søndag 26. august Workshop om flerårige grønsager

Lørdag 15. september Frugt og bær dag

Søndag 2. september Fantasilat event

Onsdag 17. oktober Introduktion til permakultur i haven

Onsdag 17. oktober Anlæg et gravefrit bed

Weekend 19. – 21. oktober Skovhave anlæg

Torsdag 15. november Julens pileflet

Oplysninger og tilmelding foregår på hjemmesiden: www.naturplanteskolen.dk

Håndværksplanteskole
Salg af fortrinsvis egenproducerede urter og spiselige stauder, buske og træer

Gårdbutik 
Lokalt fremstillede varer, léer, havemøbler, bæredygtig brugskunst  
og vinterens økologiske og biodynamiske grøntsager.
Desuden sælges Hansen flødeis samt kaffe og te

Frøbutik
Hjemmeavlede og -sorterede frø til Fantasileter og flerårige grønsager, 

Havedesigns
Med fokus og udgangspunkt i permakultur, bæredygtige og naturvenlige
haver, designer vi også din spiselige have

Gavekort
Besøg os på nettet og køb et gavekort til  
familie, venner og bekendte.

Bogbutik og -café
Home of Fantasilater – eventyrlige blomstersalater,  
skrevet af Naturplanteskolens indehaver Aiah Noack (2017)
Salg af danske og udenlandske havebøger. 
Bogcafé med have- og plantebøger til selvstudier

Lær nyt på Naturplanteskolen 
Skærtorsdag 29. marts Sæsonåbning med aktiviteter

Tirsdag   10. april Pileflet til haven

Lørdag   21. april Workshop om skovhavedesign

St. Bededag  27. april Læg kartofler uden at grave

Torsdag     3. maj Workshop om bær til haven

Søndag   13. maj Fantasilat event

Fredag  18. maj Rabarber workshop

Lørdag  26. maj Nattergaletur

Lørdag  26. maj Workshop om spiseligt strandbed

Søndag   10. juni Fantasilat event

Fredag  15. juni Vild fermentering 

Søndag  17. juni Vild fermentering for øvede

Kreativt værksted
Håndlavet og unikt i metal, naturtræ, sten m.m.: Skilte, 
fuglebade, hylder, højbede, skulptur, havemøbler osv.

Andelsfrugthaven
Købe et andelsbevis og vær med i vores have med 
læring, fællesspisning, udbytte og masser af grønne 
udfoldelser. Fælles arbejdsdage hver anden søndag.

Naturplanteskolens Venner
Naturplanteskolens støtteforening hjælper med formidlingen af Naturplante-
skolens mission. Medlemskab giver adgang til rabatter på Naturplanteskolens 
kurser og workshops. Støtten består også i frivilligt arbejde, bl.a. ved 
arrangementer.

LAND center
Vi er en del af permakultur-netværket som et  
akkrediteret LAND center (læring, aktivitet, 
netværk, demonstration)



.DK

ÅBNINGSTIDER
Sommersæson april – november  
(planteskole, gårdbutik og kurser)
Onsdag, torsdag og fredag kl 11 – 18
Lørdag – søndag - helligdage kl 10 – 16

Vintersæson december, februar og marts  
(gårdbutik og kurser)
Lørdag – søndag - helligdage kl 10 – 16
Januar lukket


