Hushållningssällskapet
och Jamtli presenterar

Vårmarknad
Hantverk, hus & trädgård
Inspireras av bla:

Frank Erichsen
från tv-programmet
”Hundra procent bonde”
Dessutom:

Slöjd och hantverk
Växter och plant
Lokalt mathantverk
Föreläsningar
Byggnadsvård
Barnaktiviteter
100 utställare
...och mycket mer!
Lördag 21–söndag 22 maj 2016
Entré: Vuxen 70 kr/dag. Fri entré för barn upp till 18 år i vuxens sällskap.
Biljetten gäller även museets utställningar. Öppet kl 11–17.

Östersund www.jamtli.com

Våren börjar med

Vårmarknad på Jamtli i Östersund!
Kurser, inspiration, tips och handfasta råd till egna trädgården, torpet och hemmet! Vårmarknaden
är fylld med spännande föreläsningar, skickliga hantverkare, mathantverkare och nära 100 utställare.
Blommor, växter och träd till försäljning. 2016 fortsätter vi lyfta temat hållbarhet och förnyelsebart.
Hela programmet på www.jamtli.com eller www.hushallningssallskapet.se

Hållbarhet

Frank Erichsen från det danska tv-programmet ”Hundra procent bonde” kommer till
Jamtli Vårmarknad i Östersund och berättar om familjens liv med självförsörjning på
Kastanjegården. Är det möjligt att skapa sig
ett enkelt liv, och är det enkla livet verkligen
så enkelt?

Trädgård och odling

Mariana Mattsson
bjuder på föreläsningar
kring odling i tufft klimat. Mariana är känd
som en entusiastisk
trädgårdsambassadör
och föredragshållare.
Hon tilldelades Gröna
Kan man ta hand om Jorden genom att
Pennpriset 2013 och är Mariana Mattson.
ta hand om jorden? Omställningsnätverket
grundare av Lappmarkens trädgårdssällskap.
håller fyra föreläsningar och presenterar goda
Hon är också konstnärlig ledare för Lappförhållningssätt till vår värdefulla matjord
lands Kulturbotaniska Trädgård.
och lär ut tekniker för en gynnsam samDessutom...
existens med den levande myllan.
Träffa interregprojektet Fjällkunskap – en
Hantverk
del av vårt natur- och kulturarv.
Möt skickliga hantverkare från Norge och
Sverige som arbetar praktiskt. Prova på hant- Föreläsningar. Vilken hund passar vår
verket! En ny klockstapel byggs och hör om familj? Patric Ragnarson, känd från Radio
Jämtland visar och berättar. Anna MårtensJamtlis senaste 1950-talsmiljö.
son, Ejra Djurklinik, ger goda råd kring
Inre hållbarhet
valpens hälsa.
Pilgrimsvandring. Följ med på en meditaVårstädning i Bryggstu anno 1895. Fönster
tiv vandring som avslutas med tio minuters
putsas, golvet skuras, mattor tvättas... Prova
musik i Jamtlis Kyrka.
på att mangla. Ta gärna med egna lakan och
Exempel på kurser: Ta vara på ditt ogräs
och gör något ätbart, Förädling av nässlan,
Trådslöjd/luffarslöjd. Hela kursutbudet
finns på www.jamtli.com och
www.sv.se/jamtlandslan
Anmäl dig före 13 april 2016.
För mer information och anmälan:
SV Studieförbundet Vuxenskolan,
Jämtlands län. Telefon 063-12 34 00

linnedukar och få dem manglade.

Underhållning, djur och barnaktiviteter.
Körsång och trubadurer, Lilla husdjursgården med kaninhoppning och det populära
getracet. Ponnytrav och uppvisning i getagility. Hoppa i hö och åk karusell!
Se hela programmet på www.jamtli.com
eller www.hushallningssallskapet.se

Med reservation för ändringar.

Hantverkskurser

