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BESKRIVNING

Känsla för jord är en bok för alla som tycker om jord. Att gå på den, måla av den, forma den eller odla den.
En del av boken är en handbok för hobbyodlare som ger tips, kunskap och råd om hur jorden fungerar och
hur man når bra resultat i arbetet med den. Men boken innehåller mer än så, den speglar andra relationer
till jord än odling, den gör utflykter till andra jordar än dem vi är vana vid och berättar om gudinnor som
hållit jorden i sin händer."Boken skildrar min egen syn på jord. Jag arbetar dagligen med jord i mitt arbete
som trädgårdsmästare och jag vet att jorden är det centrala i all odling - utan förståelse för hur jorden
fungerar är det omöjligt att nå dit man vill med sin trädgård. Dessa jorderfarenheter utgör basen i boken,
precis som i mitt yrke. I det arbete med jord som jag genom åren bedrivit har tankar och frågor om andra
människors relation till jorden väckts. I den här boken utgör de tankarna en krydda som förhoppningsvis
kan väcka nya spännande tankar hos läsaren." - Karin EliassonKänsla för jord är en bok att använda ute i
trädgården såväl som att krypa upp i soffan med och låta sig inspireras av.Boken är rikt illustrerad med
vackra färgbilder.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Passion för jorden - Gehrmans Musikförlag

Årets grönsaksföretagare har jord under naglarna och framtid i blick. Möt Niklas Markie hemma på...

Känsla för jord: Amazon.de: Karin Eliasson, Susanne Olander, Jörgen ...

Om slutet och dödsångest och ringa sina föräldrar ... Peppe Kvinnor, män och bröst. 2018-09-22 2018-
09-22

Mikromarc Webbsök : Känsla för jord

Butiken för marksten, jord, grus & sand, isolering & markrör - Hämta själv eller få det levererat hem
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KÄNSLA FÖR JORD

https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84NSLA%20F%C3%96R%20JORD&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=K%C3%84NSLA%20F%C3%96R%20JORD&ln=se
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