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Gårdbutikken og galleriet er samlet i
en butik og er et udstillingsvindue for
Vivis malerier.
Køb det maleri der får dig til at smile,
som du kan leve dig ind i, som taler til
dit hjerte.
Farver eller ej. Kunst giver inspiration.
Kom forbi eller bestil mindre malerier
i webshoppen.
www.vivispryd.dk/webshop.html

Vivis Pryd gårdbutik og galleri ønsker at øge
interessen for økologiske fødevarer,
der er produceret lokalt i respekt for
naturen med årstidens variation.
Fra gårdbutikken sælger vi frugt, bær,
grøntsager, krydderurter, honning,
hjemmelavede delikatesser og
økologiske æg produceret på vores
øko- landbrug i Herluflille ved
Næstved på Sydsjælland.
Du finder os 4km nord for Herlufmagle
by og tæt på Herluflille Mølle.
Kontakt os gerne på telefon 294 16 294
eller mail info@vivispryd.dk
Vivis Pryd er ejet af
Vivi og Henrik Hjorth Hansen.
Følg os på Instagram og Facebook
@vivispryd

Vi åbner dørene, når du vil se lidt mere
til vores lille økologiske landbrug.
Book et gårdbesøg på vores
hjemmeside www.vivispryd.dk ,
Facebook eller ring på tlfnr.: 294 16 294.
Brug et par timer hos os, og vi tænder
op i bålet, så du kan lave snobrød og
drikke varm kakao.
Vivis Pryd Gårdbutik og galleri
Toftehøj 3, Herluflille, 4160 Herlufmagle
Tlf: 294 16 294
www.vivispryd.dk

Vi vil gerne være alsidige. Vi synes
også, at der skal være en rød tråd i
det vi siger, og det vi gør.
I gårdbutikken finder du
hjemmesyede tasker og hæklede
tøjdyr. Du kan få karklude, der
kan vaskes og genbruges.
Der kan også gøres et godt
loppefund, som gamle trækasser,
glas, tøj og andre brugsgenstande.
Desuden et udvalg af Mynte
service og andet brugskunst fra Ib
Laursen.
Tjek vores hjemmeside ud. Tilmeld
dig vores nyhedsbrev og få mere
information en gang om måneden.
www.vivispryd.dk

Vi arbejder hårdt i marken for at
omdanne det lille landbrug på knapt 4
hektar til gårdbutikkens varer.
Vi viser gerne frem og fortæller om
vores erfaringer og oplevelser.
Historien vil være lidt forskellig alt
efter på hvilken årstid, du besøger
os.
Vi er startet fra bunden af og ønsker
en stor mangfoldighed. Kodeordet er
ikke kun biodiversitet men også
økologi, genbrug, affaldssortering,
mindre forbrug, mindre madspild og
det at leve sundt.
Landbruget er økologisk landbrug,
hvilket betyder hakkejern og aldrig
pesticider.
For os er det vigtigt, at vi passer på
dyrene og miljøet.

Vores høns er af racen Isa Brown
eller Lohmann Brown Lite.
De er fantastiske til at lægge de
økologiske æg.
Hønsene går frit ude i
æbleplantagen, vi har derfor god
lejlighed til at se hønsene i deres
es blandt græs, træer og ukrudt.
Der er meget god plads til at
udfolde de naturlige instinkter,
som fange insekter, skrabe i
jorden, sandbade og hvad høns
ellers er gode til.
Hønsene hjælper med at holde
æbletræerne fri for ukrudt og
skadedyr. Hønsene napper også et
par æbler om sommeren.

