
Workshop for dig som vil i gang med 
at dyrke grønt i have, altan eller baggård.
For alle der er ”grønne” ud i havedyrkning!

Har du lyst til at dyrke grøntsager i din baggård eller på din altan? Ved du ikke hvor du skal begyn-
de, eller hvilke frø du skal vælge. Og vil du gerne så frø, sådan at du senere kan høste super dejlige 
grøntsager?

Deltag i en workshop med vores foretrukne urbane farmere fra Slow Living Workhsops, Signe og 
Marie, Her får du hands-on viden, tips og tricks til, hvordan man dyrker virkelig dejlige grøntsager i 
baggård, på altan og i have. Når du går fra workshopppen vil du vide nok til at komme igang. 

Du vil lære

Hvilke frø kan man let begynde med

Værktøj, materialer og andre overvejelser

Sunde frøplanter, forkultivering af gode kimplanter

Forberedelse af højbed

Jordens frugtbarhed, hvordan føles god jord og hvor får man fat i det.

Skadedyr

Kunstvanding 

Kurset vil være ca. halv ”oplægstid” og halv ”havetid”, Du kan derfor forvente at få frø og jord i hænder-
ne. Du vil gå hjem fra dette kursus med et praktisk kendskab til, hvordan man begynder grønsags-
dyrkning. 

Om dine værter
Marie Hertz og Signe Voltelen er entusiaster ud i den spiselige have i byen - de arbejder med økologi 
og bygartneri og har en bred viden om hvordan man dyrker sunde fødevarer.

Inkluderet i din pris
Dit kursus inkluderer gratis prøver af frø, såbakker og jord, der er perfekt til at begynde en have. Du vil 
også modtage omfattende noter, info ark til at bakke op, hvad du har lært.
Vi serverer lækker te og kaffe.

Kursushaven
Kurset afholdes i Københavns Museums have, som en del af en række workshop under Slow Living 
Workshops. Læs mere om haven og museet her.

Aprils 4  GROW A GARDEN 1  kurser
onsdag d. 8. - kl. 10-11.30 / 15.00-16.30
onsdag d. 15.. - kl. 10-11.30 / 15.00-16.30
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