01/21/2019 14:30:41
16

Registreret underviser med Permakultur DesignCertifikat (PDC):
Charlotte Lou Langdon
01/21/2019
Præsentation af underviseren
Fulde navn:
Charlotte Lou Langdon
Profilbillede:
Kort profil:
Underviser som bruger permakultur design i
https://ibb.co/y6Vjvf2
planlægning af kurser og workshops- her bliver
undervisning en interaktiv og sjov oplevelse,
hvor de forskellige læringsstile bliver mødt, med
aktiviteter som passer til de diverse behov. Jeg
arbejder som økologisk vinavler på en lille
landbrug på 1 hektar, og sysler med
selvforsyning derhjemme. Jeg er også tilknyttet
LAND centret Fejø Retreat, hvor jeg arbejder
som formidler og turguide. Her fortæller jeg om
læge-urter og dyrkning af haven med
permakulturens principper. Gennem sommeren
afholder jeg introduktions-kurser i permakultur
på det lokale Børn og Kulturhus på Fejø, og
rejser også til festival og begivenheder for at
afholde workshops om forskellige emner såsom
jord, permakulturens principper, social
permakultur, skovhave dyrkning og interaktiv
undervisning. Jeg har siddet i Permakultur
Danmarks bestyrelse siden starten af 2017.
Hjemmeside:
Adresse:
Hjortemosevej 25
Kontakt:
E-mailadresse: lou.182@hotmail.com
Telefonnummer: 91960486
Underviserens eventuelle certificering som permakulturdesigner (PDC) og diplom
PDC-kurset afsluttedes den: 2010-08-14
PDC-kurset arrangeredes af: Rod Everett, Middlewood
Certifikatet udstedtes af:
Permaculture Association UK
Se underviserens certifikat: https://ibb.co/dJvLFMM
Min diplomvejleder var:
Denne organisation var
ansvarlig for diplomeringen:
Se underviserens diplom:
Dokumenterede permakulturelle kvalifikationer
Ecovillage Design Education- Economy and World-View
Links til certifikater og beviser:
https://ibb.co/BcxYcDL
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Øvrige dokumenterede kvalifikationer
PDC Jobshadowing med Aranya og Caroline Aitken fra Whitefield Associates
Links til certifikater og beviser:
https://ibb.co/m8BVDfb

Interesser, erfaringer og kompetencer
Byggede off-grid hus fra bunden med "light straw" metode
Praktikant på Biodynamisk gården Aukrust - 1 år
WOOFFer i Norden i 3 år, på smålandbrug og husmanssteder
Naturens spisekammer - flere forskellige kurser inkl. kystnær områder (Fejø) og ud i landskabet
(Stjärnsund) økolandsby
Medicinske urter- kurser med Ria Mate og William Houmann
The Permaculture Orchard- 8 timers kurs med Stefan Sobkowiak i Alnarp, Sverige
Group-work and communication med Starhawk og Alfred Decker
Madlavning fra skovhaven - Holma Skogsträdgård
Skovhave rundvisning med Martin Crawford

