
Her er ideer til aktiviteter i netværkene. Ideerne er inspireret af MLIH-kalenderen 

Planlægningsmøde 
Lav en plan for hele det kommende år og sørg for at fordele opgaverne, så alle ved 
hvem der tager sig af hvad..  
Lav workshops 
Der er helt sikker nogen i netværket der kan ”et eller andet”. Pileflet, fermentering, 
bokashi-kompostering, insekthoteller, urtesnaps 
Frøbytte 
Kan evt. kombineres med fælles frøindkøb/ foredrag om frøsamling 
Foredrag eller kursus 
Vilde bier/beskæring/ podning/ leslåning/ kompost/ jordprøver/ svampedyrkning 
Filmaften 
Fortælleaften 
Om rejser og besøg i haver i andre lande 

Årsmøde i Praktisk Økologi 
Arranger en fælles tur  
Havebesøg – se hinandens haver 
Indlæg evt. et tema som f.eks. forkultivering/ såjord/ kompost/ drivhuset/ny-i-haven 
Plantebyttedag 
Sidst i maj/først i juni har mange haveejere overskud af udplantningsplanter. Byt og giv 
væk. 
Fællesmiddage 
- smag på haven 

 

Havebesøg – dem kan man aldrig få nok af 
Besøg den lokale økolandmand 
Sankedag 
-ud og samle vilde, spiselige planter.  
Udflugt 
Tag på udflugt til en planteskole, et mejeri, en gårdbutik eller et andet spændende sted 
i lokalområdet og bliv inspireret 
Grøn Festival i Økologiens Have i Odder sidste weekend i august 
Arranger fælles transport 
Tomatsmagning 
Hvem har de bedste tomater i år? 
Åben Havelåge 
Åben Giftfri Have – vis din vilde giftfrie have frem. www.giftfri-have.dk 

http://www.giftfri-have.dk/


Høstmarked 
Deltag i det årlige høstmarked den første weekend i september i samarbejde med den 
lokale økobonde. Find deltagerne her: www.hostmarked.dk 
Praktisk Økologi Festival sidste weekend i oktober. 
Stedet hvor vi alle mødes. Arranger fælles tur. 
Høstdag i netværket 
Fokus på årets høst. Friske afgrøder, saft og juice. Syltet, henkogt, fermenteret, tørret. 
Medbring smagsprøver. Byt og giv væk. 
Havebesøg – giv en hjælpende hånd 
Inviter netværket på havearbejde 
Æbledag 
Lav en fælles æbledag. Presse, tørre, bage… 
Græskaransigter og roelygter 
Tag børnene med til en dag hvor der skæres i græskar og roer 

http://www.hostmarked.dk/

