Frøkurs/samling i Stavanger for alle med interesse for nytteplanter 27.-28. oktober.
Foreningen KVANN (Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge) – Norwegian Seed Savers,
innbyr alle medlemmer og andre interesserte til kurs i frødyrking/frøsamling, foredrag om
nyttevekster, hagevandring og frøbytte mm. helgen 27. og 28. oktober i Stavanger. KVANN
har gleden av å introdusere Søren Holt fra vår danske søsterforening Frøsamlerne til
hageentusiaster i Rogaland! Holt er en anerkjent planteforedler, frøsamler og kursholder.
Lørdag 27.10 vil han holde kurs i frødyrking og frøsamling og søndag 28.10 holder han et
foredrag om «Planteforedling i bakhaven». Vi viser dessuten den kritikerroste filmen SEED:
The untold story, som handler om de uerstattelige frøene, hvilken rolle de spiller for
framtidas matsikkerhet, og hvordan kontrollen over disse frøene befinner seg på stadig
færre hender.
Kurs i frødyrking og frøsamling. Dørene åpner kl 10:00 for registrering, en kopp kaffe og
mingling før kursstart kl 11:00. Søren Holt gir en grunnleggende innføring i dyrking av
grønnsaksfrø og hvordan frøene skal behandles for å få suksess med dyrking av planter. Som
KVANN er Frøsamlerne opptatt av at vi bør dyrke våre egne frø og dermed ta vare på våre
gamle (og nye) genetiske ressurser selv. Pause og enkel servering ca kl 13:00-14:00. Ta
gjerne med frø som du vil dele med andre i pausen! Kurset avsluttes med at vi ser filmen:
Seed: the untold story og diskuterer dette viktige temaet sammen med Søren Holt.
Tid: Lørdag 27.10 kl. 10:00 – 18:00
Sted: Mostun natursenter, Inge Steenslands hus. www.mostun.no
Kursholder: Søren Holt fra Frøsamlerne i Danmark
Film: SEED: the untold story
Pris: 200 kr for medlemmer av KVANN. 300 for ikke-medlemmer. (De som ikke er
medlemmer kan velge å betale 400 kr. og få kurs og medlemskap i KVANN for resten av året
2018 og 2019 på kjøpet).
Servering: Enkel servering er inkludert i prisen
Påmelding: her
Påmeldingsfrist: torsdag den 25. oktober.
Betaling: Cultura Bank, kontonummer: 1254 62 48354. Merk innbetalinga med: «Kurs
Stavanger og ditt navn». Kurspenger kan også betales kontant ved oppmøte.
Foredrag og vandring
Søndag 28. oktober samles vi i Rosendal og Ramsvik Kolonihage kl 11, der Søren Holt holder
foredraget: Planteforedling i bakhagen, etterfulgt av en vandring gjennom hager og
landskap over til drivhuset til Tone Lise Østbøe. Vi samtaler om plantedyrking,
høstaktiviteter og hagestell. Ta med frø for bytting med andre interesserte!
Sted: Rosendal og Ramsvik Kolonihage (hagehuset)
Tid: kl. 1100 – 14:00/15:00
Gratis arrangement. Påmelding: her (Max 50 deltakere)
Kursansvarlige:
Eirik Lillebøe Wiken (alvastien@gmail.com)
Kjell Hødnebø (kjell.hodnebo@gmail.com)

