
FEST & KONFERENS
Här finns gott om kraft, glädje och kreativitet att tanka

Möten blir alltid lyckade i en kreativ miljö tyck-
er vi, oavsett om det är fest eller konferens.  
Hos oss får du tillgång till hela gården och om-
givningarna som inspirationskälla. Köks- och 
skogsträdgård, växthus, loge, betesmarker och 
gammelskogarna ner mot sjön Unden är alla 
naturliga mötesrum som öppnar upp för nya 
samtal. Samtal som kan fortsätta på kvällen 
runt elden i tipis eller i den vedeldade bastun. 

All mat är ekologisk och/eller närproducerad. 
Vi skapar måltiderna utifrån de råvaror som 
är tillgängliga för säsongen. 

Vi erbjuder övernattning för upp till 16 per-
soner i flerbäddsrum. Dagkonferenser gäller 
grupper om minst åtta personer.

BOKA:
Ring eller mejla så vi får höra mer om hur ni 
önskar lägga upp ert möte, släktträff eller fest.  
Vi skräddarsyr efter era önskemål.

Martha: 0762-090945 
mejl: martha@marthaochanders.se 
www.marthaochanders.se 

På nästa sida ser du förslag på aktiviteter som 
du kan lägga till din önskelista.

Välkommen hem till oss 
I Tivedens djupa skogar ligger vår gård. Den är ganska liten men vi har stora ambitioner. Vi vill visa världen att det går att leva i samklang med naturen, utan att göra avkall på bekvämlighet och livskvalitet.

Vi vill vara en mötesplats för tanke- och idéutbyte och en källa till inspiration - här på gården träffas männis-kor för att prata om mya vägar till ett hållbart liv. Som sagt, stora ambitioner, men också väldigt hög trivsel-faktor. Välkommen att bli en del av helheten.

Hemma hos Martha & Anders. Adress Perstorp, 695 97 Tived
Telefon: +46 76 2090945  martha@marthaochanders.se

www.marthaochanders.se



Stämningshöjare
Rundvandring på gården    
Vi berättar om vårt ekologiska helhetstänk i 
allt från skogsträdgård, kalhyggesfritt skogs-
bruk, småskalig djurhållning och solenergi till 
maten vi odlar och äter och ’guldvattnet’ vi 
gödslar våra åkrar med.

Tyst vandring längs Undens strand              
Anders leder en timmes tyst vandring längs 
Undens strand där deltagarna ges möjlighet att 
reflektera över dagens samtal. 

Qigong eller yoga                     
Anders leder qigong eller yoga. Inomhus eller 
ute i naturen. Allt beroende på väder och era 
önskemål. 

Vedeldad bastu                             
Den vedeldade bastun rymmer 7-8 personer 
och passar alla typer av bastare. Med tre lav-
höjder kan man välja mellan hett, svalt och 
mittemellan.  

Omväxling förnöjer. Det gäller även för konfe-
renser. Att vistas i skogen en stund kan skapa 
ny energi och kreativitet hos mötesdeltagarna. 

All frukt & bär som serveras från gården är 
pollinerade av Tivedens egna bin. 

Ett besök i lagårn brukar glädja liten som stor.

Kvällsmys i tipi runt elden  
Fortsätt dagens möten med samtal runt den 
öppna elden i vår tipi. Te & tilltugg serveras.


