Kursprogram 2022
vår & sommar

I år har vi glädjen a0 presentera e0 stort kursutbud i samarbete
med Nääs Byggnadsvård och Studieförbundet vuxenskolan – inom
både hållbara hantverk, återbruk, odling och beskärning!
Kursprogrammet uppdateras löpande.

KURSER i datumföljd:
Bygga och odla i varmbänk
Lita på leran - Bygg badrum i lera, sten utan plast
Lerputs/lerklining på timmerväggar
Mura bakugnsvalv
Min smarta köksträdgård
Min blomstrande örtagård
Kompis med komposten!
Lerputs/lerklining på timmerväggar 2
Massugnen - husets hjärta
Väv i vår vävstuga - skapa walking art!

Bygga och odla i varmbänk

Datum:

Del 1 Söndag
Del 2 söndag

13 mars 11-15 4,5 h
1 april
11-15 4,5 h

Pris: 1 250 kr eller anmälan i sista stund till del 2 kostar 600 kr
Plats:
Lärarnas köksträdgård
Stenshult 450.
473 91 Henån

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
Om du vill förlänga din säsong och få grönsaker Gdigt, då är de0a kursen för dig!
Odling i varmbänk har många fördelar jämfört med odling inomhus eller i växthus.
Man sparar energi eIersom inomhusodling kräver Glläggsljus och växthusodling
Gdigt på säsongen kräver Gllsko0svärme. Plantorna i en varmbänk blir mer
kompakta, mer anpassade för livet utomhus, och angrips mer sällan av skadedjur
eIersom de helt enkelt inte vaknat ute i naturen ännu.

Kurstillfälle 1
Här bygger vi upp fyra olika modeller av varmbänkar på en sammanlagd yta av ca 8 m2. Vi
pratar om uppbyggnaden av varmbänkar och dess placering och om gödning och jordar. Vi
gräver, bygger, isolerar samt sä0er igång värmeprocessen med färsk gödsel och halm.

Kurstillfälle 2
De olika bänkarna fylls nu med olika jordartskombinaGoner samt iblandning av pimpsten
och biokol för a0 senare jämföra skillnaden i bänkarnas växPörmåga.
Sådden: Vad passar sig bra och mindre bra a0 odla i en varmbänk?
Vi sår: försådda plantor, direktsådd och i plugg.
Vi pratar om den vidare skötseln av bänken, beva0ning et c .
Vad använder vi bänken Gll på sensommaren?
EIer kursen kan du bygga, starta och sköta din egen varmbänk.

Kursledare:
Trädgårdsmästare Inga Andersson från Ellös har arbetat professionellt i över 30 år inom
trädgård, bland annat på SLU, Botaniska med mera. Hon har också arbetat som
växGnspektör, samt byggt upp Orust Blommor och Pelagonmuseet
Hon besi0er en ovärderlig kunskap om det mesta inom trädgård och odling och har under
många år föreläst och hållit mängder av kurser runt om i Västsverige.

Lita på leran
Bygg badrum i lera, sten utan plast

Pris:

3 550 kr

Tid:

13-14 april 2022

Lör, sön

Tid: 10-17 eller så länge vi har inspiraGon!

Plats:
Orust Återbruksgård
Kollungeröd 653
Svanesund

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Lär känna e) av människans äldsta och mest beprövade byggmaterial! Lera som
byggmaterial är djupt förankrat i den svenska byggtradi=onen, främst i kombina=on med
=mmer och annat organiskt material.
Välkommen Gll en kurs där det tradiGonella möter det uPorskande, där kunskap
kombineras med nya insikter och prakGskt arbete varvas med teori. Låt oss upptäcka lerans
egenskaper och diskutera möjligheter i gamla byggnader så väl som i nybyggnaGon. Hur
kan e0 tradiGonellt byggmaterial Gllfredsställa moderna krav på inomhusklimat, hälsa,
energihushållning och komfort? Vad krävs för a0 utveckla nya blandningar och tekniker
som hjälper Gll a0 uppnå sådana krav?
Framför allt i badrum - med hög fuktbelastning och mycket höga krav på bekvämlighet och
hygien - ﬁnns det stora utmaningar som vi tror på a0 lera kan bidra Gll a0 lösa.
Rent prakGskt kommer vi a0 bygga två badrum med delvis åkerbrukare material - i två
gamla Gmmerhus som håller på a0 renoveras på Orust Återbruksgård.

Kursledare
Johannes Riesterer är utbildad möbel- och inredningssnickare med möbelrenovering som
specialitet och har rest och jobbat som snickare i hela världen, bland annat Texas,
Australien och Nya Zeeland.
I Sverige utbildade han sig själv Gll lerbyggare, e0 yrke som inte ens fanns på den Gden för
mer än 20 år sedan. Senare genomgick han utbildningen "FachkraI Lehmbau", som den
tyska föreningen "Dachverband Lehm" erbjuder. I Finland gick han mästerskolan i
ugnsmurning.
Johannes kombinerar olika material och yrken i si0 arbete. KombinaGonen av meningsfull
byggnadsvård med sunt inomhusklimat är vikGg för honom. Genom företaget Eld och Lera
AB jobbar han med lera som byggmaterial, ugnsmurning, skorstensmurning och
-renovering, samt byggnadssnickeri. Han undervisar, skriver och håller föreläsningar.
Därutöver är han engagerad i barn- och ungdomsarbete, mest i form av lek, äventyr och
slöjd.

Lerputs/lerklining på timmerväggar
Tid: 1-3 april 2022,
fre 13-17, lör 10-17,
sön 10-17
Pris: 2 530 kr
Bra att veta:
Lunch & ﬁka ingår.
Ange önskan om
specialkost i
anmälan. Önskar du
info om boende,
kontakta Orust
återbruk!

Plats:
Orust Återbruksgård
Kollungeröd 653
Svanesund

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
Lergolv är Gllräckligt mjuka för a0 inte vara för stumma för fö0er, knän och ryggar.
Dessutom har de en god ljuddämpande förmåga. En fantasGsk egenskap är den
värmelagrande kapaciteten som massan i e0 lergolv har. Det går a0 kombinera med
golvvärme, vilket är fallet där vi arbetar på denna kurs.

Är det möjligt a0 med tradiGonella och miljövänliga byggmaterial som trä, tegel,
kakel, kalkbruk och lera skapa hälsosamma, vackra och säkra miljöer i en modern
bostad?
Ulf Henningsson beskriver framförallt lerans möjligheter a0 uppfylla både lagkrav
och önskemål om komfort. Vi G0ar på tekniken bakom beﬁntliga lerklinade ytor och
diskuterar byggnadsfysik, fuktabsorbering och annat skoj! Senare går vi igenom hur
man blandar lerbruk och vilka egenskaper de olika blandningarna och
komponenterna har.
Rummen på Orust
återbruksgård har
förbere0s Gll olika nivåer
i putsarbetet så a0 du kan
prova på både a0 rengöra
Gmmer, hugga spår, sä0a
nät, grovputsa och
ﬁnputsa. Hur man
applicerar bruket på
väggen, eIerbearbetning
med ﬁnputs samt ev
målning och tapetsering
diskuteras.
Kursledare
Ulf Henningsson från
Mölndal på Västkusten är
civilingenjör Väg och
Va0en från Chalmers
Tekniska Högskola i
Göteborg med inriktning
på mark, va0en och miljö.
Han har de senaste 20
åren ägnat sig åt prakGskt
byggande med lera, halm
och naturmaterial.

Mura bakugnsvalv
- funktion, konstruktion, bak och byggnation
Pris: 3 550 kr

Datum: Fre-sön
22.23.24 april 9-17
Plats: Orust Återbruksgård,
Kollungeröd 653
Svanesund
Bra att veta:
Ta med dig stövlar.
Munskydd om du är känslig för sot och
damm. Lunch och fika ingår i kursavgiften.
Ta med arbetskläder och din bästa slev om du har en!

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
På denna kurs jobbar vi med en traditionell gråstensskorsten med bakugn,
där vi stoppar det massiva utflödet av värme från eldstäderna genom att sätta

in nya spjäll och mura kanaler och skapa ett värmeackumulerande luftrum. Vi
leder sen in värme i de olika rummen genom luftrummet i skorstenen.

* Bakugnen, dess fysik och funkGon
* TradiGonen och brödhantverket
* Valvning - en övning i olika material
* Syreintag i eldstaden??
* UPormning av plåtämnet inne i ugnen
* InstallaGon av Bakugnslucka

Presentation av kursledaren:
SGg Ljungberg är pensionär och har jobbat med muringsarbeten sedan han var 15 år.
Han arbetade först med puts, fasader och grunder fram Glls han 1979 utbildade sig
Gll kakelugnssä0are och startade eget. Han har främst arbetat med a0 renovera och
förbä0ra gamla och ursprungliga huskonstrukGoner och har en oerhört bred
kunskap inom stensä0ning och mureri. SGg har haI många kurser under åren i
samarbete med Nääs byggnadsvård.

Min smarta köksträdgård
- vad lönar sig att odla?

Datum:
Söndag
Tid:

24 april
11-15 4 h

Plats:
Lärarnas köksträdgård
Stenshult 450.
473 91 Henån

Pris: 690 kr

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
Hur planerar man för a0 få e0 rikt utbud i köksträdgården under hela säsongen, och hur
gör man säsongen så lång som möjligt? En köksträdgård kräver din Gd, så vad önskar du a0
den ger Gllbaka? Vad är svårast a0 få tag på ekologiskt i aﬀären? Vilka växter kräver
konstant passning och vad kan du odla om du vill vara lite friare? Visst är det härligt a0 odla
egen potaGs och morö0er, men hur kan dina land ge dig bäst ekonomit Gllbaka - när det är
plötsligt är dyrt med grönsaker i aﬀären? Du lär dig om samodlingsgrödor, får en lekGon i
sparrisodling, vi pratar eﬀekGv användning av ytor, täckodling samt biologiska växtskydd.
Målet med kursen är a0 vidga kunskaperna i odling så a0 du får ut så mycket som möjligt
av din egen grönsaksodling. Du lär dig om de mest odlingsvärda (enkla och ger mycket
avkastning) grönsakerna för den lilla täppan. Vi går igenom strategier för grundgödsling och
övergödsling av växtbäddarna.

Kursledare:
Trädgårdsmästare Inga Andersson från Ellös har arbetat professionellt i över 30 år inom
trädgård, bland annat på SLU, Botaniska med mera. Hon har också arbetat som
växGnspektör, samt byggt upp Orust Blommor och Pelargonmuseet
Hon besi0er en ovärderlig kunskap om det mesta inom trädgård och odling och har under
många år föreläst och hållit mängder av kurser runt om i Västsverige.

Min blomstrande örtagård
perenna snittblommor och ätliga underverk

Datum:

Söndag 8/5

11-15

Plats:
Lärarnas köksträdgård
Stenshult 450.
473 91 Henån

4h

Pris:

690 kr

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:

En riktigt inspirerande kursdag som lär dig hur du får dina kryddväxter
att utvecklas optimalt för att ge smakrika och härligt doftande
skördar. Du kan köpa plugg- och kryddplantor direkt på plats - eller förså själv
innan kursen. Var medveten om att kryddväxter har mycket lång kulturtid och ett
annat växtsätt än vanliga grönsaker. Inga berättar också om hur du skördar och
förvarar dina kryddväxter, samt olika användningsområden för dem.
• Planera & anlägg blommor din kryddträdgård: i trädgård, på balkong eller i kruka
• Provsmaka olika kryddor och örter
• Lär dig om odling av perenna sni0blommor för buke0er och om ätliga blommor
• Skörda & förvara det du odlat .

Kursledare:
Trädgårdsmästare Inga Andersson från Ellös har arbetat professionellt i över 30 år inom
trädgård, bland annat på SLU, Botaniska med mera. Hon har arbetat som växGnspektör,
byggt upp Orust Blommor och Pelargonmuseet Hon besi0er en ovärderlig kunskap om det
mesta inom trädgård och odling och har under många år föreläst och hållit mängder av
kurser runt om i Västsverige.

Kompis med komposten!
Pris: 1 500 kr
Datum:

Del 1 Söndag 22 maj
10 -17.30
Del 2 söndag 5 juni
11.00 - 17.30

Bra att veta:
Lunch ingår i
kursavgiften.

Plats:
Lärarnas köksträdgård
Stenshult 450.
473 91 Henån

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
Kompost är magiskt. Som genom e0 under kan en hög med morotsblast förvandlas
Gll levande jord, som får nya morö0er a0 spira. På den här kursen får du lära dig
massor av saker: a0 se skillnad på bra och dålig kompost, a0 Gllverka kompostjord
som sGmulerar mikrolivet i jorden och stärker växternas immunförsvar och mycket
mera. Kursen blandar teori och prakGk. Du får via mikroskop studera mikrolivet i
jorden och lära dig om dess betydelse för växterna. Vi pratar om olika typer av

komposter och komposteringstekniker, lämpliga kompostrecept för olika jordar, olika
appliceringsmetoder, och vi anlägger en varmkompost.

Schema:
Söndag 22 maj
11.00-12.00
MARKENS NÄRINGSVÄV: Hur fungerar samspelet mellan växter och
mikrolivet i marken och vad har det för betydelse för oss som odlar?
12.00-12.20 Kaﬀepaus
12.20-13.00 Forts. MARKENS NÄRINGSVÄV
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 forts. från det föregående och IDENTIFIERING AV MIKROORGANISMER:
Hur kan vi undersöka den ekologiska balansen i våra jordar?
15.30-16.00 Fika
16.00-18.00 JORDPROVSTAGNING OCH MIKROSKOPI

Söndag 5 juni
9.30-11.00 KOMPOSTERING:
Hur kan vi återställa den ekologiska balansen i jorden med hjälp av kompost?
Kompos0eori, komposteringstekniker, kompostextrakt, kompos0e m.m.
11.00-11.20 Kaﬀepaus
11.20-12.00 Forts. KOMPOSTERING
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.00 WORKSHOP i varmkompostering för maximerat mikroliv, KONTROLL
OCH VÄNDNING AV KOMPOSTEN
15.00-15.30 Fika
15.30-17.00 forts. WORKSHOP

Presentation av kursledaren:
Rikard Wingård är lektor vid Göteborgs universitet, cerGﬁerad
permakulturdesigner och diplomand i permakulturdesign med e0 hängivet intresse
för jord och kompost. Han har bland annat sust i styrelsen för Permakultur i Sverige
och varit projektledare för uppbyggnaden av skogsträdgården Ravinen i Utsikten
ekoby på Orust.

Bra att veta:
Lunch och ﬁka ingår i kursavgiIen. Ange önskemål om specialkost i anmälan. Önskar
du få informaGon om boende, kontakta Orust återbruk!

Lerputs/lerklining på timmerväggar
Datum: 20 maj
2022, fredag,
lördag, söndag
Pris: 2 530 kr
13-17, 10-17,
10-17
Bra att veta:

Ta med oömma
kläder och grova
plasthandskar.
Lunch och kaﬀe
ingår i kursavgiIen.

Plats:
Orust Återbruksgård
Kollungeröd 653
Svanesund

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
Är det möjligt a0 med tradiGonella och miljövänliga byggmaterial som trä, tegel,
kakel, kalkbruk och lera skapa hälsosamma, vackra och säkra miljöer i en modern
bostad?
Ulf Henningsson beskriver framförallt lerans möjligheter a0 uppfylla både lagkrav
och önskemål om komfort. Vi G0ar på tekniken bakom beﬁntliga lerklinade ytor och
diskuterar byggnadsfysik, fuktabsorbering och annat skoj! Senare går vi igenom hur
man blandar lerbruk och vilka egenskaper de olika blandningarna och
komponenterna har.
Rummen på Orust återbruksgård har förbere0s Gll olika nivåer i putsarbetet så a0 du
kan prova på både a0 rengöra Gmmer, hugga spår, sä0a nät, grovputsa och ﬁnputsa.

Hur man applicerar bruket på väggen, eIerbearbetning med ﬁnputs samt ev målning
och tapetsering diskuteras.

Kursledare
Ulf Henningsson från Mölndal på Västkusten är civilingenjör Väg och Va0en från
Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg med inriktning på mark, va0en och miljö.
Han har de senaste 20 åren ägnat sig åt prakGskt byggande med lera, halm och
naturmaterial.

Massugnen - husets hjärta
Första resan - del 1

Pris:
Ej fastställt, ca
3 000 kr
Tid:
8-10 juni 2022
Ons, tors, fre
Tid: 10-17 eller så
länge vi har
inspiraGon!

Plats:
Orust Återbruksgård
Kollungeröd 653
Svanesund

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Helena Lilliecreutz
Tel 070-6638922
helena@orustaterbruk.se

Presentation av kursen:
Följ med oss på en murningsresa in i massugnens hjärta, möjligheter och
funktioner! vi bygger en massiv värmekropp och dockar den till en befintlig
gråstenskropp, där smarta kanaler, tegel och lera gör vi både kan njuta av eldens
sken, skicka värme in i andra rum, infoga tilluft utifrån, värma vatten, laga mat och
baka i bakugn! Låter detta som något du vill ha hemma? Anmäl dig nu!

Kursledare
Johannes Riesterer är utbildad möbel- och inredningssnickare med möbelrenovering som
specialitet och har rest och jobbat som snickare i hela världen, bland annat Texas,
Australien och Nya Zeeland.
I Sverige utbildade han sig själv Gll lerbyggare, e0 yrke som inte ens fanns på den Gden för
mer än 20 år sedan. Senare genomgick han utbildningen "FachkraI Lehmbau", som den
tyska föreningen "Dachverband Lehm" erbjuder. I Finland gick han mästerskolan i
ugnsmurning.
Johannes kombinerar olika material och yrken i si0 arbete. KombinaGonen av meningsfull
byggnadsvård med sunt inomhusklimat är vikGg för honom. Genom företaget Eld och Lera
AB jobbar han med lera som byggmaterial, ugnsmurning, skorstensmurning och
-renovering, samt byggnadssnickeri. Han undervisar, skriver och håller föreläsningar.
Därutöver är han engagerad i barn- och ungdomsarbete, mest i form av lek, äventyr och
slöjd.

Väv i VÄVERIET - skapa rag art!
Weekendkurser 2020:
Tid:
7/7, 11/7
4 veckors sommarkurs 11/7
Väv varje torsdag eller dygnet
runt. DROP-IN - väv när och
hur mycket du vill och betala
per meter matta.

HYR VÄVSTOL 3 mån - pris/kvartal.
HÖSTENS två kurser startar 18/8 och 20/10.

Anmälan & kontakt
Orust Återbruk

Brattorp, Gamla Mejeriet
Svanesund

Plats:
Orust Återbruk

Elisabet Staf
Tel 070-7700585
elisabet@orustaterbruk.se

Erfarna vävlärare ingår i kurserna. Väveriet är fullt av trasor GRATIS.Studieförbundet Vuxenskolan Väst är medarrangör.

