
Örtagården ~ en plats i solen
- anlägga, sköta, njuta och skörda

Vill du inspireras och lära dig mer om hur du anlägger och sköter din kryddträdgård? 
Kursen ges av Trädgårdsmästeriet i Lycke och Vävra Utbildning i samarbete med Tofta Herrgård Magasinet. Välkommen till en 
heldag för alla sinnen med tips och inspiration hur du kan odla och använda kryddörter. Vi startar dagen med kaffe/te och hem-
bakad surdegsfralla och till lunchen serveras en ljuvlig vegetarisk sopplunch, god ost och nybakat bröd. På eftermiddagen fika 
med en av caféets egenbakade favoritkakor. En liten popup-butik finns på plats för den som vill ta med nåt hem efter kursen.

Kursen innehåller
• Örtagården & kryddörter ~ levande kulturhistoria
• Planera & anlägg din kryddträdgård: i trädgård, på balkong eller i kruka
• Olika teman för örtagårdar
• Skötsel och tid för njutning
• Skörda & förvara
• Vilda växter & örter
Du får också en inblick i honungsbiets värld och levnadsvillkor. Likaså något om biodlingens inverkan och betydelse i hållbar 

trädgårdsodling samt växter som är viktiga för honungsbin och andra pollinerare.

Plats:
Vi håller till på Magasinet på Tofta Herrgård i Kungälv, en 1700-talsherrgård på den vackra Toftahalvön nära Marstrand. Fri 
parkering.
Tid: Lördag 22 maj kl 9.30 – 16.00 
Pris: 1200 kr för utbildning inklusive lunch och fika
Early Birds som anmäler sig senast 16 april får 10% rabatt på kursavgiften.
 

Anmälan och villkor:
Du anmäler dig till: vavrautbildning@gmail.com (ange om du vill betala via Swish/faktura)
Sista anmälningsdag och betalning senast 7 maj. Först till kvarn gäller*
Anmälan är bindande efter 7 maj  (Du kan sälja din plats till annan deltagare)
*Vi följer självklart Folkhälsomyndighetens rekommendationer och andra regler vad gäller Corona och Covid-19. Vi kan därför 
tvingas besluta om att skjuta upp kursen om smittläget så kräver eller vid för få anmälda. Då kan man kvarstå eller få tillbaka 

sin kursavgift.

 
Vi är en lagom stor grupp och har gott om plats så att man kan hålla avstånd. Tillgång till handsprit finns liksom möjlighet att 
tvätta händerna. Vi vill tydliggöra att man vid minsta tecken på symptom ska stanna hemma och inte delta i kursen.
 

För frågor om övernattning mm på Tofta Herrgård finns information och kontaktuppgifter på 
www.toftaherrgard.se

Varmt välkomna! 
 

Värdar: 

Trädgårdsmästeriet i Lycke
Företag för trädgårdsskötsel  · Trädgårdsmästare  · Uteplats/trädgård   · Kursledare
 

Vävra Utbildning Trädgård, bin och lustfyllt lärande
För skojs skull  · Konsultföretag  · Företag inom samhällsservice   · Kursledare
 

Tofta Herrgård magasinet
Kafé  · Konst  · Jordbruk 

Vill du veta mer om Tofta Herrgård & dess olika verksamheter läs mer på www.toftaherrgardmagasinet.com


