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Oplevelser og events
Permakultur i praksis:
Få masser af inspiration til spiselig,
bæredygtig, naturvenlig havedyrkning.
Hvert event på Naturplanteskolen
indeholder: haverundvisning, økologisk
plantesalg, issalg, gårdbutik, café og
boder med smagsprøver samt udendørs
pizzaovn. Der er gratis adgang og ingen
tilmelding.
22. maj
Insekternes paradis
Event fra kl 10-17 med fugle- og insektsafari, indvielse af en moderne kålgård.
24-25. juli
Biodiversitetsdage
Event fra kl 10 – 16 med sommerfuglesafari og krible-krable workshop
for alle aldre. Eventet gennemføres i
samarbejde med Naturfredningsforeningen.
4-5. september
Økologisk høstmarked
Event fra kl 10 – 16 med rundvisning i
den gravefri køkkenhave, foredrag om
biodynamiske grøntsager, gættekonkurrence.

2-3. oktober
Økologisk frugt- og bærweekend
Event fra kl 10 – 16 med smagsprøver
på frugt og bær, æblepresseren kører
og der er rundvisning i frugtlunden.
18-24. oktober
Tema: permakulturuge
Planter, pasning, anlæg, kompost mm
Hver dag arbejdes med et tema om
havens bæredygtige elementer. Kom og
vær med til læring, praktik og samvær.
13-14. november
Haven lægges i vinterhi
Event fra kl 10 – 16 med workshops med
fokus på havens behov og hvordan du
gør det nemt for dig selv til foråret med
praktiske tips og tricks, der skal gøres
inden vinteren sætter ind.
27-28. november
Økologisk julemarked
Event fra kl 10 – 16 i den bæredygtige
juls tegn med julegaveinspiration og
juledekorationer.

Gårdbutik

Økologisk jord og gødning. Naturhavekrukker i
vinter- fast kvalitet. Økologisk frøbutik, læggekartofler,
løgbutik, fuglefoder. Bogbutik med have- og
perma-bøger. Lokale håndværksvarer i træ.
Årstidens økologiske frugt og grønt.
En del af disse varer sælges desuden i vores netbutik,
som også har salg af gavekort.

Økologisk plantesalg

Vælge mellem flere hundrede forskellige:
Krydderurter, flerårige grøntsager, spiselige
blomster, bærbuske, frugttræer, specielle
perma-planter til skovhaver mm. Insektvenlige
planter og frøblandinger.

Lidt til ganen

Cafeén byder på skovturskaffe, te, vand, kage og i
weekenderne sandwich mm

Events gennemføres altid med hjælp
fra Naturplanteskolens venner, www.
naturplanteskolensvenner.dk
Se fuldt program for hvert event
på www.naturplanteskolen.dk

Økologiske surdejspizzaer

Ved events - og til andre særlige lejligheder tænder vi pizzaovnen i haven og bager veganske
pizzaer – et tilløbsstykke for hele familien

Naturplanteskolens venner:

Som medlem af foreningen støtter du Naturplanteskolens mission: Foreningen
bidrager ved events, med organisering af frivillige til forskellige opgaver, medvirker til havens udvikling og pleje, samt iværksætter projekter og fremskaffer midler
til brug for missionens fremme.
Haveklub: Praktisk havelæring – kom med i vores haveklub (i alt 14 gange)
Generalprøve søndag d. 4. april kl 10
Opstart søndag d. 18. april kl 10, og derefter hveranden søndag.
Sæsonen varer til og med efterårsferien
Tilmelding og yderligere
information:
www.naturplanteskolensvenner.dk

Den spiselige have – insekternes paradis

Vi dyrker en spiselig permahave på en hektar jord bag
planteskolen. Du kan bl.a. gå på opdagelse og se urter,
planter, buske og træer plantet i og omkring flerårige
hügelbede og højbedskasser. Du kan desuden se
kålslot med flere slags flerårige kål, sommerfuglehøj,
kompostområde, frugtlund, muldtoilet, pizzaovn, swales
mm.

Vores mission

Aiah Noacks og Naturplanteskolens mission er at inspirere og skubbe på
med en grøn omstilling i danske haver, hvor der både kan være smukt og fint
og samtidig giftfrit og spiseligt. Haverne bliver nænsomt lagt om og gjort levende med insektliv, fugleliv og pindsvin. Supplerende selvforsyning af frugt,
grønt og bær hjælper til bedre kontakt med årstider, planter, mad og natur.
Det inviterer til hyggelige og sundhedsfremmende aktiviteter. Fx bruges
grønt haveaffald som jorddække og kompost, ligesom naturen selv gør det, i
et cirkulært system.
Vi oplever på den måde at det bliver nemt, praktisk og naturvenligt at holde
have og sanke sit eget grønt, frugt og bær, når det tilrettelægges og gøres
med permakulturens principper og etik for øje. Samtidig er det klimavenligt,
godt for livet i jorden og et plus for biodiversiteten.
Følg os på de sociale medier og kom på besøg og oplev stedet for dig selv.

Åbningstider
Fra 1. april - til 30. juni:
Tirsdag - fredag kl 10 - 17
Lørdag, søndag og helligdage kl 10 - 16
Fra 1. juli - 22. november:
Torsdag - fredag kl 10 - 17
Lørdag, søndag og helligdage
kl 10 - 16

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

