
KURSUSKALENDER    
GÅRDBUTIKKEN
VINTER 2021



• Frøbutik 
• Bogbutik 
• Biodynamiske rodfrugter og 

grøntsager 
• Søde spanske appelsiner og  

clementiner (fra midt december)
• Gaveartikler

• Håndlavede skærebrædder
• Økologiske sæber
• Koustrup design: Bakker, kort, 

krus, servietter mm 
• Katalanske specialiteter
• Bornholmske specialiteter
• Lokal koldslynget honning

Sæsonåbning for planteskolen
Weekend d. 6. og 7. marts 2021, kl 10 – 16.  
Med tilbud og aktiviteter

Fra og med sæsonåbning har vi åbent  
Tirsdag – fredag kl 10 – 17, weekender og helligdage kl 10 – 16

Netbutik og gavekort
På hjemmesiden kan du bestille gavekort, frø, bøger mm

Insekternes have
Gå en tur i vores mangfoldige eksperimentarium
Vores mål er en glad have med vand, jord, kompost, bede som klarer 
klimaforandringer, vilde områder til sommerfuglene, gravefri køkken-
have, selvvandende swales, nøglehulsbede, kålslottet, og meget mere

Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene
20 95 24 44 · spisdinhave@naturplanteskolen.dk

BESØG GÅRDBUTIKKEN
Åbent i vinterens weekender kl 10 – 16  (Ferielukket fra jul til d. 22. januar)



KURSUSKALENDER - VINTER 2021 
Lær nyt i vintermånederne.  
Bliv klar til den nye sæson i den bæredygtige have.

Se mere og tilmeld dig på  
NATURPLANTESKOLEN.DK

KURSUSRÆKKE: 
Selvforsyner i egen have  
Kl 17 – 20.30
Bliv dus med teknikker, planter, bære-
dygtighed og årets gang i den selvfor-
synende have 

 Tirsdag d. 26. januar
 Tirsdag d. 2. februar
 Tirsdag d. 9. februar
 Tirsdag d. 16. februar
 Tirsdag d. 23. februar
 Tirsdag d. 2. marts
 Tirsdag d. 9. marts
 Tirsdag d. 16. marts
 Tirsdag d. 23. marts
 Tirsdag d. 30. marts  

WEEKENDKURSUS:  
Flet en skøn kurv i pil  
D. 6.-7. februar kl 10 - 15
Hyggeligt kreativt kursus for begynde-
re og let øvede
 
KURSUS:  
Skovhaven – et introduktionskursus  
D. 27. februar kl 10-15
Vi gennemgår principperne ved design, 
op til syv lag af planter, plantevalg, 
jordtyper, selvgødende plantesystemer, 
vind og vandforhold mm

KURSUS:  
Lær at bruge en tommestok  
Opmålingsteknik i haven  
D. 28. februar kl 10 - 15
Lær at måle op og bruge en tommestok 
samt optegning efter mål

KURSUSRÆKKE:  
Min første spiselige have  
Tre lørdage i februar, marts og april  
Kl 10 - 15
Introduktion til køkkenhave, blomster, 
bær og frugt i haven
Lørdag d. 13. februar
Lørdag d. 13. marts
Lørdag d.   3. april

KURSUSRÆKKE: 
Planteformeringsteknik og -praksis  
Kl 10 – 15
Praktisk kursus i formering af planter 
fra frø, stiklinger og podning. Du får 
planter med hjem
Søndag d. 14. februar 
Søndag d. 14. marts  
Søndag d.  4. april  

WEEKENDKURSUS:  
Permakultur for alle  
Kl 10 – 16
Introduktion til permakultur design, 
bæredygtighed, haveindretning, plante-
valg mm  
Lørdag d. 20. marts
Søndag d. 21. marts
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