Välkomna till Ödevata idag
1:a metardagen med Biokol tema
12:00 – 13:00 Metartävling
Två klasser, en för barn och en för vuxna.
Gratis! Fina vinster! Glass till alla barn som tävlar! Anmälan sker innan
tävlingen nere vid sjön, till vänster om bron, till representanter från
Ödevatens FvO.
Metmask är påfyllt i butiken. För er som inte har metspö med er – finns det
också i butiken att köpa eller hyra.
Ut på sjön
Alla våra kanoter, kajaker, trampbåtar och ett par båtar med elmotorer finns
att prova fritt. Kostar inget. Ni hittar dessa nere vid bastu flotten. Pausa
gärna aktiviteten under fisketävlingen mellan kl 12:00 – 13:00
Flytvästar finns till alla att låna.

10:30 - 11:10 och 13:20 - 14:00 Föreläsning Biokol
- det svarta guldet för en grönare värld
Leif Larsén, Spetsamåla Gård
Föreläsningen är i stora matsalen mitt på gården.

Biokol i praktiken
Markus Vallien och Anders Ljungberg finns här idag för att berätta och svara
på era frågor om hur man småskaligt på olika enkla sätt kan tillverka sin egen
biokol.

Malin & Peter på Sjöborgen
Träffa Malin & Peter för att samtala om alternativt leverne, gastronomi,
odling och biokolsamarbetet med Ödevata. Tillsammans drar vi ett strå till
stacken för en hållbarare värld där råvaran du äter ska bli giftfri,
hälsosammare och till en smakupplevelse.

The little green village between the lakes
Nästa år när ni besöker oss på metardagen kommer vi ha öppet hus i det nya
orangeriet. Välkomna!
Läs Sydost
om kretsloppet
på Ödevatas
hemsida.
Leader
delfinansierar
vårt Biokol
projekt och då även dagens biokol aktiviteter.
Kolbulleria

Kolbulleria
Carina Larsén från Spetsamåla Gård kommer erbjuda Kolbullar och kokkaffe
ett kulinariskt och exklusivt smakprov som hör kolning till. Titta in gårdens
aptitretande hemsida www.spetsamalagard.se
Paret Kullberg har tagit hit sina fina ardennerhästar igen
Ann-Mari och Kennerth Kullberg erbjuder er för en slant att åka vagn efter
sina hästar.

Prova på att göra din egna ritkol
Markus, Anders och Elin kommer hjälpa alla mindre besökare att få tillverka
egen ritkol. Koolt. Elin servar er med papper så ni kan testa ert ritkol.

Ödevata Biokol Projekt
Vid Kontikin hittar ni Magnus Axelsson, ägare till Ödevata FiskeCamp
tillsammans med Malin. Magnus berättar om varför han brinner för biokol
och vad han verkställt och kommer verkställa i sitt Biokol projekt. På
Ödevatas hemsida finns det mer att läsa om biokolprojektet.

Välkomna in i Ödevata Gårdshotell
Nästan hela huvudbyggnaden är totalrenoverad och rummen har blivit
hotellrum med egna badrum. Alla välkomna in i huset och titta. Lämna så lite
spår efter er som möjligt. Alla rum är bokade idag. Läs om varför vi vågar att
satsa 2 000 000 kr på detta projekt på Ödevatas hemsida.

The little green village between the lakes
Nästa år när ni besöker oss på metardagen kommer vi ha öppet hus i det nya
orangeriet. Välkomna!
Läs om vårt kommande projekt – kretsloppshuset på Ödevatas hemsida.
Spännande läsning om vilken finansiär som verkligen ligger i framkant och
satsar i detta projekt.

Hans-Peter Schmidt, Ithaka
Institute for Carbon
Strategies i Schweiz, är det
som tagit fram
konstruktionen på kontikin
och delar sin ritning vidare.

Nu hoppas vi ni alla kommer trivs, ha kul och lära er
något nytt!
Hälsningar Malin & Magnus i Ödevata
Sist 19 st mycket söta och lekfulla saker – vi har fått många lamm på gården i år.
Dessa finner ni i hagen till höger om det nya stora växthuset. Ni får gärna, men
tillsammans med en vuxen, gå in i hagen till dem. Men ni får inte jaga dem.

Leader Sydost delfinansierar vårt Biokol projekt och då även dagens biokol aktiviteter.

