Inspirations tur til Sorring,
Alken og Beder
dag den 15. juni 2015 kl. 7.30 – 18.30
Bruno Clausen og andre ildsjæle fra Notmark, arbejder med
en række idéer på Notmark gl. Skole. Her faldt talen på, at
det kunne være interessant at lade sig inspirere udefra.
Derfor har vi sammensat et spændende og inspirerende
program til Midtjylland.
Der er endnu ledige pladser i minibussen, så hvis dit landsbylaug tænker i lokalbutik og fødevarer, er du velkommen til at
kontakte: Niels Warming, niwa@sonderborg.dk inden den 8.
juni.
Kl. 7.30 Afgang fra Notmark Gamle Skole
Tag selv kaffe og brød med.
Vi køre fra Notmark mod Sorring. Der er god tid til en kop kaffe og en snak undervejs. Vi kan
eventuelt aftale opsamling inden vi køre på motorvejen, hvis der er behov for det.
Kl. 10.00- 12:00 Sorring Landsbyen på Toppen
Sorring Bær http://sorringbaer.dk/
Sorring Bær, en mindre dansk marmeladeproducent, blev startet i 1989 af en gruppe lokale
ildsjæle. I dag er det privatejet af Mette Nørgaard, der er bosat i Sorring. Formålet var at
skabe aktivitet og arbejdspladser i byen. I 1990 blev det første glas solbærmarmelade sendt
på gaden. I dag produceres en række forskellige økologiske marmelader, saft/sirup og
chutney. Firmaet sætter en ære i at lave produkter af høj kvalitet.
Kl. 12.30 – 14.30 Alken - ”byen der ikke vil dø”
Købmanden i Alken http://alken.dk/Koebmanden_i_Alken.htm
Her får vi et indblik i driften af ”Købmanden i Alken” en købmandsbutik og fællesindkøbsforening, der er drevet af frivillige.
”Mejeriet” er mødested og fælleshus, hvor vi bliver præsenteret for aktiviteterne i Alken, bl.a.
”Gåse- projektet”. Her spiser vi en sandwich.
Kl. 15.00 – 16.00
Fælleshaven Beder http://www.faelleshaven.dk/
Fælleshaven er på ca. 2.000 m², som er delt op i 40 bede på mellem 30 og 50 meter. Der er
ca. 40 voksne (familier og enlige), som dyrker haven i fællesskab. Den har fungeret siden ca.
1995. Jorden er lejet af kommunen, og pga. vandboringer i området, er det ikke tilladt at
bruge kunstgødning eller sprøjtegifte, så haven dyrkes 100 % økologisk. På hjemmesiden kan
du se, hvordan Fælleshaven er organiseret, læse om baggrunden for Fælleshaven, og hvordan
man arbejder med at forsyne sig selv med økologiske grønsager året rundt.
Kl. 16.00 – 18.30
Så kører vi hjem
Tilmelding inden 8/6 til niwa@sonderborg.dk
Med venlig hilsen
Sekretariat for landdistrikter
Alsion 2, 6400 Sønderborg
Inspirations turen er en del af projekt: Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg – VI SES

