Älskade Get
Välkommen på kurs! Vi vill inspirera fler att bli småbrukare och matproducenter
på djurens och naturens villkor. Under sommarhalvåret 2018 anordnar vi,
Brinken Gård i Trönö, Hälsingland, kortare kurser där du aktivt deltar i
småbrukets/fäbodens sysslor och lär dig om lantrasgeten, dess historia,
betydelse och lämplighet vad gäller biologisk mångfald och kulturbevarande
samt småskalig mjölkproduktion enligt gamla och kulturella jordbruksmetoder.
Genom vårt projekt ” Djuren vi ärvde – metoder, mångfald, mat & mervärden”
som finansieras av Jordbruksverket, anordnar vi åtta kurstillfällen till ett väldigt
förmånligt pris. På gården finns ett 70-tal getter, 40-tal får samt ett par hästar.
Läs mer om Brinken gård på www.brinkengard.se

Helgkurs Brinken gård, 3 dagar, fre-sön. Två tillfällen: 6-8 juli (fullbokad) och 14-16 sep (fullbokad)
Nytillkommen: 10-12 aug
Bo på getens hemgård hos Birgitta och Calle och få en inblick i småbrukets verksamhet. Delta i gårdssysslor och
prova på att göra Hälsinge färskost i byamejeriet. Boende i två nätter i eget hus på gården, lunch och fika ingår.
Kostnad: 600 kr

Veckokurs Brinken gård, 5 dagar, mån-fre. Två tillfällen: 16-20 juli och 6-10 aug (ersätts av helgkurs)
Bo på getens hemgård hos Birgitta och Calle och lär dig lite mera om småbrukets verksamhet. Delta i gårdens
vardagssysslor, besök Krype fäbod, ett av utmarksbetena, samt prova på att göra Hälsinge färskost och andra ostar i
byamejeriet. Boende i fyra nätter i eget hus på gården, lunch och fika ingår.
Kostnad: 1000kr

Veckokurs Krype fäbod, 5 dagar, mån-fre. Fyra tillfällen: 25-29 juni, 9-13
juli, 23-27 juli, 13-17 aug
Bo på Krype fäbod, ett av våra utmarksbeten i skogen, tillsammans med Annika som
väckt fäboden till liv igen genom upprustning och betande djur under de fyra senaste
somrarna. Här deltar du i fäbodens dagliga sysslor och får prova på att göra ost,
fil/yogurt och smör. Ett besök till getternas hemgård, Brinken gård, samt byamejeriet
ingår. På fäboden finns ett 10-tal getter, två fjällkor och några höns. Boende i fyra
nätter i genuin fäbodstuga, lunch och fika ingår. Kostnad: 1,000kr
Mer info om Krype hittar du på Fb, ”Fäbodresan”.
Anmäl ditt intresse till info@brinkengard.se så snart som möjligt men senast den 30 april.
Begränsat antal platser, endast sex deltagare per kurs.
För mer information kontakta Birgitta på tel nr 070-370 9455 el mail enligt ovan.

Välkommen hem
till mig!

