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Events og markeder 
D. 19. marts       Sæsonåbning, tema: Vild have på den pæne måde
D. 20. marts        Sæsonåbning, tema: Gravefri køkkenhave
D. 8. maj      Indvielse af brombærhytte designs
D. 30. juli       Event: Biodiversitetens dag med sommerfuglesafari 
D. 27.-28. august     Økologisk høstmarked 
D. 1.-2. oktober       Event: Frugt- og bærweekend
D. 12. november       Event: Læg komposten i vinterhi 
D. 26. november       Naturjulemarked

DET SKER 2022

Haverundvisning inkl. smagsprøver på spiselige planter og friskbagt 
pizza i det grønne  
D. 8. maj, d. 21. maj,  d. 30. juli, d. 27.-28. august

Kurser: Lær om permakultur og selvforsyning
D. 26. maj   Skovhave kursus 
D. 29. maj  Flerårige grøntsager med forårshøst 
D. 25. juni  Vild fermentering 
D. 13.-14. august  Permakultur designs: de 5 elementer 
D. 4. september  Fantasilater og spiselige blomster 
D. 17.-18. september  Introduktionskursus: Permakultur for alle 
D. 25. september Flerårige grøntsager med efterårshøst 
D. 8.-9. oktober  Avancerede permakultur designs 
D. 15. oktober  Vild have på den pæne måde 
D. 29. oktober  Introduktionskursus: Gravefri køkkenhave 
D. 5. november  Dyrk svampe indendørs

Workshops: Lær dig fuglestemmer, planteformering, pileflet, piz-
zaovnsbyggeri, tegnekunst mm
D. 26. marts   Stiklingeformering 
D. 9. april   Podekursus 
D. 14. april  Fra græsplæne til grøntsagsmark
D. 27. april   Vi fletter bønnestativer 
D. 21. maj  Nattergaletur 
D. 11-12. juni  Pizzaovn byggekursus 
D. 15. juni   Lær at tegne i naturen: Plante croquis
D. 20. august  Lær at tegne i naturen: Plante croquis
D. 3. december   Pileflet brødkurv

Mød Naturplanteskolen andre steder 
D. 4.  juni  Malmø Garden show / Sverige
D. 30. juni – 3. juli  CPH Gardens i Ballerup
D. 10. september  Skovhave workshop i Egtved / Jylland
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Flere oplysninger og tilmelding på  naturplanteskolen.dk
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VORES MISSION:
Aiah Noack og Naturplanteskolens mission er at  
bane vejen for den grønne omstilling i de danske haver.

Det kan være nemt, praktisk og bæredygtigt at holde have og høste 
sit egent grønt, frugt og bær, når haven tilrettelægges og dyrkes efter 
permakulturens principper og etik.

Find os på instagram @naturplanteskolen.dk eller på vores facebookside 
Naturplanteskolen, hvor du kan følge med i alle vores events, workshops og 
arrangementer.



Denne folder er dokumenteret bæredygtig - se mere på printmedomtanke.dk

BESØG  
OGSÅ VORES  

CAFÉ &  
GÅRDBUTIK 

Besøg vores café og smag vores 
populære skovturskaffe eller friske 
urtete samt kage, cookie mm. 
I weekends serverer vi også frisk- 
smurte sandwich og specialiteter 
med årstidens høst. 

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

Åbningstider i sæsonen
Tirsdag til fredag kl 10 – 17 samt 
weekender og helligdage kl 10 – 16


