
“Tack Milis! Så fort som jag blundar ser 
jag färger. Tack för en jättefin, inspir-
erande kurs. Det är som om en ny värld 
öppnat sig.” Arja, Nässjö

“Jag blir så glad av att jobba med tempera 
och färgerna. Matrummet var t.ex. väv 
med tota l livlös ljusgul färg. Och nu kan 
man bara sitta och njuta av grund färgen. 
Det är något magiskt med färge n. LIV!” 
Paula, Hammar

“Vilken färg det blev!!! Konsistensen är 
som krämig vaniljsås (..) och den var 
SÅ enkel att stryka på, det rann inte en 
droppe från penseln. Och det går nästan 
inte åt någonting!” Mari, Dalarö 

färg i påseUTANvattentransporter & kemiska 

tillsatser såsom parabener, 

petroleumprodukter, azo

färgämnen, ftalo färgämnen, 

torkmedel, mjukgörare, 
lösnings medel m.m.

Detta ingår i priset:
Priset inkluderar kurs (15 h), kursmaterial, boende 
Hemm a hos Martha & Anders i flerbäddsrum*, två 
frukost ar, fyra fika, två luncher, två middagar med efter
rätte r, en introduktion och rundvand ring på gården samt 
en kort introduktion till matens påverkan på kli mat et. 
All mat som tillagas hemma hos Martha & Anders är 
ekolog isk och/eller lokalt producerad. *) Enkelrumstillägg/

pers/natt, erbjuds endast vid färre än 17 deltagare: 250 kr

Med äggoljetempera kan du skapa ett personligt och vackert hem som på ett 
magiskt men naturligt sätt samspelar med dig, dina medmänniskor och aktiv-
iteterna i rummen. För att lyckas med det krävs kunskap om både färgen, under-
lagen och hur du färgsätter. Under denna vårhelg i april får du ett unikt tillfälle att 
lära dig allt detta på en gård som både är färgsatt och målat med äggoljetempera. 

Färgsätta och måla med

äggoljetempera

Tid: Fredag 25/4 kl. 18.00 – söndag 27/4 kl. 15.30.

Plats: Hemma hos Martha & Anders, Perstorp, Tived en, 
marthaochanders.se. Hitta dit: http://bit.ly/1nvFvUV

Kursledare: Milis Ivarsson, Av jord AB, www.avjord.se. 
Läs mer om Milis på nästa sida!

Pris för kurs, mat och boende: 2800 kr/pers

Max antal deltagare: 17 personer

Bok, färg och redskap: Som kursdeltagare erbjuds 
du att köpa boken Jordens färg, grundfärg i påse, 
linolja, pensel m.m. på plats till reducerat pris. Läs 
mer om boken på avjord.se!

Anmälan: Anmälan sker genom insättning av kurs

Program på nästa sida! 

Kursen
På kursen lär du om färgen äggoljetempera och hur 
du väljer kulörer till ditt hem. Dessutom får du prov a 
på att måla och se resultatet. Du får också inblick i 
bygg och färgkemins värld och dess miljöpåverkan 
samt varför äggoljetempera är så bra med tanke på 
miljö, klimat och hälsa. Du lär dig kort och gott att 
ta kontroll över din egen färgmiljö, både vad gäller 
kemikalier och färgbuller. 

Platsen
Hemma hos Martha & Anders går hållbarhet som en 
röd tråd genom allt de gör – hur de bygger, inreder, 
sköter djuren, brukar skogen och jorden. Här bor 
du i harmoni med naturen mitt i Tiveden nära den 
kristallklara sjön Unden. Njut av sköna sängar, vackra 
rum och god mat!

25-27 april 2014

avgiften på bankgironumret 5243233 senast den 
26 mars. Ange namn, adress, epostadress och telefon
nummer! Läs om kurs och anmälningsvillkoren på 
www.avjord.se/kurs!



av  ord
n a t u r e n s     e g n a  f ä r g e r

I samarbete med: 

Program 
Fredag 25/4
17.0018.00 Incheckning
18.00 Samling och middag. Martha och Anders hälsa r 
er välkomna och berättar om platsen och helhets
konceptet på gården. Milis beskriver kursinne hållet.

Lördag 26/4
1. Hur påverkar användningen av färg och andra 
byggmaterial miljön, hälsan och klimatet? Hur ska 
man kunna veta vilka byggmaterial som är bra? Vad 
kan jag göra och spelar det någon roll vad jag gör? 
Måste jag måla över huvud taget?

2. Bra byggmaterial och färgtyper med lägre påverk
a n på miljön. Äggoljetempera med jordpigment – 
varför färgen är så bra! Finns det några nackdelar? 
Målnings underlag och förarbete.

3. Blanda och måla på plats! Ta del av målningsarbetet 
Hemma hos Martha & Anders genom att få känna 
på att måla både grundfärg och ett färdigstryknings
lager på redan oxiderad (torkad) grundfärg på några 
utvald a ytor! Upplev magin och se hur färgen har 
förändrats från uppstrykning till redan färdig
oxiderad yta av samma kulör! Efterbehandling och 
skötsel av den färdigoxiderade färgytan. 

Söndag 27/4
4. Grunderna i färgsättning eller att välja kulörer till 
sitt hem. Rundvisning och exempel från gården. Hör 
vad Anders och Martha ville och hur Milis tänkte när 
de tillsammans gjorde en färgsättning. Knep, tips och 
övningar. Vi avslutar med samtal och fika kl. 15.

av 2000 vidareutvecklade Milis äggoljetempera n och 
skapade tillsammans med dottern Frida Hafvenstei n 
Lenzer den klimat smartare och hälso sammare ägg olje
temperan av Färg i påse i det familjeägda Av jord AB. 
Under åren har Milis även hållt många kurser i äggolje
tempera och färgsättning.  

Milis Ivarsson började redan på 
70talet att utveckla och anpassa 
ägg oljetempera till en mer lätt
hanterlig och tillgängli g äggolje
tempera i ekologiskt byggande. På 
90talet tog Milis fram en fabriks

tillverkad äggoljetempera i Ovolin färg AB. I början 

www.avjord.se www.marthaochanders.se


