Kurstillfälle 1
Fokus vid det första tillfället 8-10 maj ligger på
köksväxtodling, (planering, jordbearbetning,
gödning, tillverkning av växtstöd och sådd)
samt plantering av humle, buskar (häck), fruktoch prydnadsträd.

Var med och återskapa
herrgårdsparken vid
Årås säteri

Kurstillfälle 2
Fokus vid det andra tillfället 12-14 juni ligger
på sticklingsförökning, plantering, bl.a. anläggning av årets dahlieodling och andra frostkänsliga växter.

Handledare
och experter som du
möter är bland andra:
NILLA BYGDÉN,

trädgårdsmästare Vinsarp, Lönnarp

Årås säteri, med anor från 1500-talet, var under
lång tid Ulricehamnsbygdens förnämsta herresäte.
Herrgårdsbyggnaderna ägs idag av Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn. Upprustning av den igenväxta parken pågår under ledning av kända och erfarna
trädgårdprofiler. I vitsippornas tid, när ängarna runt
Årås säteri är översållade av blommor och träden
i parken kläs i skir grönska, startar årets första
trädgårdskurs.
Den 8 – 10 maj är första kurstillfället som fortsätter 12-14 juni 2020. Sex spännande och intressanta dagar för dig med ”gröna fingrar”, där
arbetet i parken varvas med matnyttiga odlingstips, föreläsningar och studiebesök i intressanta
trädgårdar. Det är i första hand en praktisk kurs som
varvar trädgårdshantverket med diskussioner. Du kan
välja att vara med på båda, eller en av dem.

Trädgårdskursen vid Årås säteri arrangeras av
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn, i samarbete
med Svenska Byggnadsvårdsföreningen.

ANNA THEORIN,

“Jag hoppas att
de här helgerna kan inspirera
till grönsakslust och odlingsglädje
som du sedan kan ta med dig till
din egen täppa, vare sig det är en
trädgård, kolonilott, en urna på
balkongen eller en pallkrage i
den offentliga parken.”

“Du kommer
få lära dig plantera, beskära
och sköta om perenner, buskar
och träd, hur man tar sticklingar av
buskar och hur man delar perenner
på rätt sätt. Självklart får du ställa
frågor hela dagarna, om det ni
gör, din egen trädgård eller
rent allmänt.”

Trädgårdsmästare, Lerum
INGER ERNTSSON,
Trädgårdsantikvarie, Göteborg
ELSE-MARIE STRESE,
Biolog, agrarhistoriker och författare

Oavsett vad du har för odlingserfarenheter
eller bakgrund så är du välkommen. Växtkännedom genomsyrar båda kurstillfällena och
du får såklart chansen att ställa frågor, utbyta
idéer och finslipa dina färdigheter. Om du inte
har egen odlingsmark kan du ”låna” en liten
jordlott på Årås.

F Ö R I N F O R M AT I O N
OCH ANMÄLAN
SENAST 15 APRIL
D A T U M : Kursen genomförs 8-10 maj 2020

och 12-14 juni 2020. Du kan välja att delta vid
ett eller vid båda tillfällena.

KOSTNAD:
A L T 1 ) Deltagande vid ett av kurstillfälle-

na kostar 1900 kr, då ingår mat tre dagar,
logi i dubbelrum två nätter i Årås pittoreska
STF-vandrarhem.

K O N TA K TA :
KAIS BÖHN

070 396 68 60

Välkommen på
trädgårdskurs!
M E D T R Ä D G Å R D S M Ä S TA R N A
NILLA BYGDÉN & ANNA THEORIN

ERICA GRENÅS

070 728 02 27
SVEN-OLOV LARSSON

070 646 18 22

A L T 2 ) Deltagande vid båda kurstillfälle-

na kostar 3500 kr, då ingår mat sex dagar,
logi i dubbelrum fyra nätter i Årås pittoreska
STF-vandrarhem.
A L T 3 ) Deltagande för närboende exklusive
logi, frukost och kvällsmål sker till reducerat
pris.
FÖRKUNSKAPER:

Inga förkunskaper krävs.
A N TA L D E LTA G A R E : 1 4

Å R Å S S ÄT E R I
KÖLINGARED
8-10 MAJ 2020
OCH/ELLER
12-14 JUNI 2020

