Stjärnsund den 18 februari 2013

Hej!
Vi önskar bjuda in dig till en Introduktionskurs i Permakultur som kommer hållas i
Fridhems kurslokaler, Stjärnsund lördagen den 6 april 2013!
Kursen ingår är en del av projektet Permakultur Stjärnsund ‐ ett initiativ för att etablera ett
centrum för lärande om uppbyggnad av starka lokalsamhällen och hållbar utveckling. Mer
information om projektet hittar du här: http://permakultur.stjärnsund.nu På introduktionskursen,
som varar en dag, kommer vi att gå igenom vad permakultur och permakulturprinciperna är och
hur designprocessen inom permakultur ser ut. Vi kommer att visa många exempel på vilken nytta
man kan få av permakultur i praktiken. Vi kommer även att visa att permakulturtänk kan användas
inte bara i odlingssammanhang, utan också när vi planerar våra bostäder, arbetsplatser och hela
lokalsamhällen. Under kursdagen kommer vi att gå igenom observationstekniker och visa olika
permakulturella odlingstekniker samt lära oss varför den är så viktigt att göra en insats för den
biologiska mångfalden.
Permakultur som koncept växte upp i Australien redan för 40 år sedan men har på senare tid fått
ett rejält uppsving och fröat av sig över hela världen. Att designa ur ett permakulturperspektiv
handlar om systemtänkande, att utgå ifrån en plats specifika förutsättningar för att bygga upp
lokalanpassade lösningar och kopplingar mellan bostäder, människor, företagande,
livsmedelsproduktion, vattenförsörjning, avloppshantering, energiförsörjning etc. Ju fler kopplingar
det finns mellan de olika elementen, desto stabilare blir lokalsamhället.
Vår förhoppning inom projektet Permakultur Stjärnsund är även att få igång fler samarbeten och
nätverk på orten med omnejd och det är därför som vi hoppas att just du skulle vara intresserade
av at gå denna kurs. Vi kommer arrangera en gratis workshop efter kursen, på förmiddagen
söndagen den 7 april för dem som är intresserade av att bidra till hur fler samarbeten kan bli
verklighet!
Kursinformation
Tillfälle: 6 april 2013 kl. 09.00‐20.00
Var: Fridhems kurslokaler, Stjärnsund.
Lärare: Philipp Weiss och Annevi Sjöberg
Antal deltagare: max 16
Pris: 780 kr (inkl. moms) lunch, fika och middag ingår.
Extra: Gratis frivillig workshop kl. 10.00 ‐ 12.00 söndagen den 7 april 2013
För anmälan: Skicka ett mail till weiss.philipp@gmail.com så skickar han en anmälningsblankett
till dig att fylla i. Sista anmälningsdag är den 18 mars!
Frågor? Kontakta Philipp Weiss weiss.philipp@gmail.com eller 072 923 9153 och Annevi Sjöberg
annevi.lakemountain@gmail.com

