Mor Oliviagården
https://turistmal.se/turistmal-10748.html

Information
Län: Blekinge
Kommun: Ronneby
Kategorier: Upplevelser
Position: 56.2128,15.2759
Kontaktuppgifter
Tel: 0457-10300
E-post: moroliviagarden@gmail.com
Hemsida: www.moroliviagarden.se
Facebook: https://www.facebook.com/moroliviagardenronneby/
Beskrivning
Välkommen till Mor Oliviagården!
Tyvärr har vi flyttat här ifrån o saknar just nu besökslokal och
våffelbod
Besöksmål för turister, utställnings och hantverksintresserade.
Vårt motto är att det skall finnas ”Något för alla smaker och
intressen”.
Mor Oliviagården är en ideell hantverksförening som drivs utan
vinstintresse.
Vi har konstutställningar, studieverksamhet, örtagård, konstpark
och hantverksförsäljning. Vi byter utställning var tredje vecka.
Både konst, skulpturer, hantverk och örtträdgården förnyas och
kompletteras varje år.
Vi vill bevara det gamla Ronneby!
Här finns örtagård med över 300 läkeväxter och en vacker
skulpturpark.
Allmogen eller den växtkunnige kunde finna växter som ex. kunde
användas för att ge en fiende en farlig dryck att dryck så att den
livssagan tog slut eller så fanns det medel, ofta en växt, som
kunde användas för att få fatt på den käraste man eventuellt ville
få, den personen man avsåg sades då bli ”helt ännavänd”
(Blekingemål)och finna att den som bjudit på drycken var helt
oemotståndlig och det vackraste och bästa man sett.(i detta fall
kunde det också användas ett människoben av något slag, från
en kyrkogård, det fanns en hel ritual kring detta)
Att platsen har gamla anor förstår vi när det var här till fallet som
våra första ”invandrare” kom när det paddlade upp i ån vi har en
stenåldersyxa som hittats intill ån och vi vet att det har varit en
kultplats här.
Här finns gediget hantverk och personliga presenter till olika
ändamål.
ÖPPET TIDER: Stängt tills ny besöks adress
TISDAG- FREDAG 11,00- 17,00
LÖR OCH SÖNDAG 11,00-15,00
2/5 – 2/10 ÄVEN ÖPPET MÅNDAGAR 11,00-17,00
Våffelboden! Glöm inte smaka vår Våffla! Stängt då vi flyttat
Öppet: 2/5- 2/10
Öppettider:
Mån-Fred 11.00-17.00
Lörd-Sönd 11.00-15.00

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.
turistmal.se

Öppettider
tyvärr saknar vi besökslokal då vi flyttat från detta röda hus pga
att det sålds till privatpersoner så moroliviagården saknas där nu
Vägbeskrivning
saknas just nu då vi ej har besökslokal

turistmål.se

Detta dokument är framtaget i samarbete med Turistmål i Sverige AB | Kontakt: turistmal.se / info@turistmal.se | Dokumentet genererades: 2021-06-21 01:06.
Kontrollera alltid informationens riktighet innan ett eventuellt besök. All information är upphovsrättsskyddad och får ej kopieras, sparas eller på något annat sätt användas
utan rättighetsinnehavarens tillåtelse.

