Hos ”Lärkan i Gullsjön” i Järbo
arrangerar Föreningen Kulturand
inspirerande kurser, workshops & evenemang
Detta händer våren 2015

vårt fokus är att ta tillvara resurser och gamla tekniker med uppfinningsrikedom
och hållbarhetstänkande, omställning för framtid i smått och stort

Start söndag kväll 8 mars kl 17
Utan förlåtelse ingen framtid
säger Desmond Tuto. Vi startar en
läse- och samtalscirkel utifrån den
bok han och hans dotter skrivit.
Antal träffar bestämmer vi
tillsammans.

lördag 18 april
Dag 1 i framtidsveckan
kl 10 - 12 guidad tur av
lördag 21 mars start kl 10
fredag 27 mars em
lerhus. 100:-/pers.
lär vi ut allt vi lärt om att
Fårhälsovården
Därefter tillfälle att
använda udda material i
förlägger en kurs hit:
prova på bl.a. väggar
lerbyggen. Bl.a. fårull
en em om lamning och med glasburkar som
doppad i lervälling som
lamningshjälp kl 14-17.
tätning mot drag. Grund- Anmälan före 13 mars ljusinsläpp, + bygga
läggande info sen prova på http://www.svdhv.org/sv/ med fyllande material
Em 200:- inkl lunch.
själv! 300:- inkl lunch
aktuellt/kursutbud/far/
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söndag19 april kl 15
Fröbytardag i samverkan med
föreningen Sesam som i
Sverige samordnar arbetet
med att bevara gamla växter
och lokala variationer. Denna
dag infaller i Framtidsveckan; bra tillfälle att tänka
på hur vi kan behålla
mångfald i framtiden! Gratis
+ fika till självkostnadspris

tisdag 21 april kl 18
måndag - onsdag
lär vi ut vårt bästa sätt
4 -6 maj
att göra”lasagnebäddar”, workshop om fönsterrenovering. Vi lär oss
fantastisk metod för
vad och hur av en
frisk jord i upphöjda
erfaren målarmästare;
odlingsbäddar. Vi vill
Erik Eriksson.. Kontakta
också inspirera till
oss för mer info .
mask-komposter och
berättar om maskars
stora arbete 80:- inkl fika

gar
ria Tidnin
Maris/F

första torsdagen i varje månad
maj t.o.m. sept guidad tur kl 1820. 100:- /person. Föranmälan
liksom till andra aktiviteter. I
maj dessutom lördag med lera
9/5 i samverkan med Svenska
Byggnadsvårds föreningen: guidad tur kl 10-12 100:-.pers + em
tillfälle att prova 200:- inkl. lunch.

Alla aktiviteter (utom lammkursen) arrangeras av
Föreningen Kulturand. Föranmälan, vägbeskrivning
+ mer om tider, priser, övernattningsmöjlighet, eller för
att fråga om visning på Er beställning och annan tid :
www.ekobyggmedlera.se / ring Marjo Marthin,
verksamhetsledare tel 0290-707 70.
Måndag 18 maj
Återbruk; inspiration
och motivation. Kl 18ca 20 bl.a.exempel på
återbruk i bygge.
Samverkan med
Gästrike återvinnare
och Erik Edinstiftelsen
80:- inkl fika

lördag 23 maj
med start kl 10 slår vi lersten =
”adobe”. Vi berättar och ger
exempel på detta sätt att bygga
med lera, + tillfälle att prova att
mura. 300:- heldag inkl lunch

Under våren kommer nästa ”blad” ut. På det inbjuder
vi till sommarens evenemang. Vi planerar bl.a att
bygga raketspis och ett litet hus av vedkubb och lera.
Hos Lärkan i Gullsjön bygger Föreningen Kulturand
upp Sveriges första folkbildningsgård för lerbygge.
Samverkan med Högskolan i Gävle är ett led i att på
sikt öka acceptansen för lera som fullgott byggmaterial.

