
VAD GÖR EN ODLARE I MAJ?

Gillar du att odla eller funderar du kanske 
på att börja? Behöver du fylla på med 
energi och inspiration? Vill du ta del av 
andras tips och knep och dela med dig 
av dina egna erfarenheter?

Då är det här en dag för dig. I maj vibrerar 
allt av liv och det är bråda dagar för en 
odlare. Odlingsbäddar ska göras i ord-
ning för plantor och direktsådd, potatis 
ska sättas, perenna salladar och det vilda 
skördas och det ogräs som inte går att äta 
ska hållas efter. Det blir teori, men mest 
prat och praktiskt göra. 

Vi bjuder in till vår gård i Tiveden där vi 
bott i nio år och där vi experimenterat 
med allt från hållbart byggande, djurhåll-
ning, skogsbruk och odling i olika former.

Odlingarna består av köksträdgård, örta-
gård, skogsträdgård och växthus. 

Gården omges av betesmarker för våra 
fjällkor och pälsfår och de bidrar med den 
allra finaste gödseln till odlingarna. Hede-
morahönsen likaså. Bina pollinerar både 
ute och i växthusen. 

Hemma hos Martha & Anders. Adress:Perstorp, 695 97 Tived 
Telefon: 076-2090945  martha@marthaochanders.se 
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Tid: Tisdag 21 maj 2019 kl 15-19.30

Plats: Hemma hos Martha & Anders,  
Perstorp, 69597 Tived. För vägbeskriv-
ning www.marthaochanders.se/kontakt/ 

Anmälan görs senast 14 maj till  
Martha,  martha@marthaochanders.se,  
076-2090945. 

Handledare: Martha & Anders samt går-
dens djur och växter. 

Deltagaravgift: 450 kr inkl. moms fak-
tureras av Studiefrämjandet. Avgiften 
inkluderar middag, fika och handledning. 

Läs mer på nästa sida om upplägg och 
praktisk information. 

Varmt välkommen!

Dagen arrangeras i samarbete med

 gemensamt lärande & erfarenhetsutbyte



Hemma hos Martha & Anders. Adress:Perstorp, 695 97 Tived 
Telefon: 076-2090945  martha@marthaochanders.se 

www.marthaochanders.se

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. 

Maten vi lagar och serverar är ekologisk, färgen vi målar våra hus med är ätbar. Vi strävar efter att bli så självför-sörjande som möjligt. Våra odlingar, skogsträdgården och växthusen förser oss med grönsaker, frukt och bär. 
Vi vill vara en träffpunkt för tanke- och idéutbyte och en källa till inspiration - här på gården träffas människor för att prata om nya vägar till en hållbar framtid. Som sagt, stora ambitioner men också väldigt hög trivselfaktor.

Anders Tivell & 
Martha Thernsjö
Anders är jägmästare med 
lång erfarenhet från SLU, 
där han arbetat med lo-
kalsamhällen i Afrika och 
norra Sverige. Martha är 
kommunikatör med lång 
erfarenhet inom storföre-
tagsvärlden. År 2010 bo- 

satte de sig i Tiveden och driver gården Perstorp 
på heltid. Läs mer om verksamheten och deras 
filosofi på  www.marthaochanders.se

Vi börjar kl 15 med fika och presenta-
tionsrunda.

Vi visar gården i majskrud och fokuserar 
lite extra på skogsträdgården och dess 
principer, hur den är etablerad, vilka ar-
ter vi valt och självklart skördar vi tidiga 
perenner till middagens sallad. 

Vi sår ettåriga sallader i pallkragar, vi gör 
en hügel (odlingslimpa) för överblivna 
plantor, vi pratar om jord och byter plan-
tor. 

Hela gruppen delar erfarenheter och tips 
och tid ges för samtal och frågor.  

Middag serveras och vi utvärderar dagen 
och bestämmer om och i såfall när vi vill 
träffas igen.  
 
Vi slutar kl 19.30.

Kom i bekväma och oömma kläder. Vi 
kommer att vara mestadels utomhus 
bland odlingsbäddar och i skogsträdgår-
den. 

Du får gärna ta med plantor som du har 
överskott av så kan vi byta med varan-
dra. Det kan vara allt från blommor och 
medicinalväxter till buskar, örter och 
tomatplantor. 
 
Maten är vegetarisk, ekologisk och/eller 
lokalt producerad och efter säsong. Vi 
hjälps åt att sätta fram och duka undan.
Meddela eventuella matallergier vid an-
mälan.
. 

Upplägg & praktisk information


