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Livet på en gård er et kredsløb, hvor den ene ikke kan undvære den
anden. Møg bliver til gødning, gødning bliver til mad, maden ender
hos dig og mig og resten får dyrene igen. Det er et fællesskab i den
reneste form. For første gang siden 2019 åbner vi dørene til Økologisk
Høstmarked og åbner for endnu et fællesskab, der er så vigtigt for
fremtidens landbrug. Fællesskabet mellem forbrugerne og økologien.
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Mange af jer værter har været med i mange år og I kører Økologisk
Høstmarked som en velsmurt maskine, nogle af jer er nye og skal til
at mærke, hvordan det er at invitere gæster indenfor, der skal opleve
økologien fra jord til bord.
I dette katalog kan I finde inspiration til aktiviteter og løsninger, der
har et bæredygtigt blik. Jeg håber, I alle får en dejlig weekend med
jeres gæster, hvor I er de bedste ambassadører for økologien.
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DET GODE VÆRTSSKAB
Hovedreglen for det gode værtsskab er at få alle til at føle sig velkommen.
Det handler om at være åben, imødekommende, venlig, gæstfri og klar til at
give gæsten en god oplevelse og dele værdifuld viden.
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DET GODE VÆRTSSKAB

TJEKLISTE
Al succes beror på forberedelse, og med dette katalog er du godt på vej til at
forberede dig som vært til dit arrangement. Her er en tjekliste, du kan bruge
som redskab til det gode værtsskab.

FØR DIT ARRANGEMENT
☐ Nemt: Er det nemt at finde min gård?
☐ Sikkert: Er det nemt og sikkert at bevæge sig rundt på min gård? Husk gæsterne måske har barnevogn med
eller sidder i kørestol.
☐ Reparér: Er der noget, der trænger til en kærlig hånd, inden der kommer gæster på besøg? Eller er der noget,
der kan få nyt liv? Kan et traktordæk blive en bænk i skyggen under æbletræet?
☐ Ambassadører: Er dine medarbejdere/frivillige klædt godt på til at fortælle om gården og dens herligheder?
☐ Salg: Det skal være nemt for gæsterne at købe dine produkter. Hav smagsprøver og et færdigt produkt, du
kan sælge. Økologisk, naturligvis!
☐ Kommunikation: Hvordan kommunikerer du? Hvad skriver du om arrangementet på de sociale medier og
hvordan kan du bruge dine sociale medier til at klæde folk godt på?
☐ Ro: Er du klar til at være vært? Ro og begejstring spreder sig og dét er du bannerfører for.
UNDER DIT ARRANGEMENT
☐ Velkommen: Byd velkommen med et skilt ved indkørsel/indgang, sørg for gode parkeringsmuligheder, lav
overskuelige skilte, der viser vej eller organiser en gårdvært, der kan byde velkommen ved indgangen.
☐ Aktivitet: Skab et overblik for gæsterne, evt. med et skilt, hvor dagens aktiviteter står og evt. pil imod dem.
☐ Mad og drikke: Hvis du tilbyder mad og drikke, så vær tydelig. Også hvis du ikke gør.
☐ Gårdbutik: Folk vil gerne købe en del af oplevelsen med hjem. Gør det nemt for dem at finde dine produkter
og tilbyd gerne smagsprøver, så de får lyst til at købe oplevelsen med hjem.
EFTER DIT ARRANGEMENT
☐ Skal vi ses igen? Hvis du har et nyhedsbrev eller er til stede på et socialt medie, så gør det nemt for gæsten at
finde dig og din gård. Det kan være visitkort, mærkningen på dine varer eller noget tredje.
☐ Evaluér: Hvad fungerede godt og hvad kan gøres bedre? Evaluer og tal med familie og medarbejdere om,
hvordan dagen gik. Vil du have gæsternes evaluering? Læg papir ved udgangen og opfordr folk til at komme
med ris og ros.
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Du skal til at åbne dørene for store og små. Men hvad forventer de af
et besøg hos dig. Det kan være svært at vide, men det er sikkert, at de
kommer for at tilbringe en hyggelig dag på landet. I dette katalog kan
du finde idéer til nemme og billige aktiviteter, inspiration til mottoet
”genbrug er god brug” og stort og småt om værtskabet.
Det er dig, der sætter rammen for Økologisk Høstmarked, og du skal tage udgangspunkt i din gård.
Har du dyr? Sørg for at gæsterne kan se og opleve,
hvordan et økologisk dyr lever og bor.
Har du grøntsager? Lad folk smage, føle, dufte dem
og giv oplevelsen af økologien, vi spiser.
Har du mange fede maskiner? Lad gæsterne komme tæt på og lav gerne nemme beskrivelser af, hvad
de bruges til i økologisk landbrug.

Et godt pejlemærke er, at man skal forsøge at få sat
alle gæstens sanser i spil på sådan en dag. Når alle
sanserne er i spil, så husker vi oplevelser bedre og
køber faktisk også mere.
Kort sagt: du bestemmer!
Når dét så er sagt, så tænk over, at folk elsker kaffe og
kage, og endda også et godt måltid økologisk mad.
Lav gerne aktiviteter og indbyd til, at de kan gå rundt
på gården.
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PARTNERSKABER
Det er hårdt arbejde at holde et arrangement alene – så ræk ud!
Du er med til at skabe fællesskaber, og ved at række ud efter lokale i området
får du også gode ambassadører for økologien.
FORENINGSLIV
Det kan være de lokale spejdere, skolen eller sportsforening. Tilbyd dem evt. at sælge deres egne hjemmebagte kager på dagen, så de kan tjene lidt til deres
egen kasse. Gæsterne er vilde med at købe kaffe
og kage, og du har fået én ting mindre at tænke på.
Husk, at det skal være økologisk.

lave pop-up restauranter, hvor gæsterne har mulighed for at købe et måltid økologisk mad. Det giver
synlighed for dig og dem.

LOKALOMRÅDET
Hvis du mangler borde, bænke eller stole, er der måske et forsamlingshus eller lignende tæt på dig som
vil lade dig låne.
Find brugte og billige ting og sager som fx duge,
bestik, service, osv. på DBA, Facebook Marketplace,
Genbyg, Kommunens Genbrugsstation, genbrugsforretninger, loppemarked etc.

INVOLVER DINE KOLLEGAER
Kontakt din økologiske nabokollega og hør, om personen ikke vil have en bod på gården. Det kan skabe
en hyggelig stemning og er med til at styrke naboskabet og kendskabet til økologien.

POP-UP RESTAURANTER
Få kokke, restauranter, tekniske skoler m.m. til at

Du kan aftale med dem, at de bruger gårdens økologiske råvarer. Her kan du sagtens bede gæsterne
om at tilmelde sig og betale på forhånd.

GIV VIDEN
Lav en lille scene, hvor du kan invitere spændende
mennesker til at fortælle om specifikke områder fx
gamle kornsorter, hvordan du får bønner til at smage
ekstra godt, biodiversitet, husdyrracer etc.
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HUSK!
Informér dine frivillige
og samarbejdspartnere om
at alt mad og drikke der
serveres og sælges,
selvfølgelig skal
være økologisk.
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IDÉER OG AKTIVITETER
Det behøver ikke koste en bondegård at lave spændende aktiviteter. Her er inspiration til sjove lege med og for børn, og inspiration til hvordan du kan skaffe
billige remedier.
HALM-HOPPEBORG
En halm-hoppeborg er en enkel og god aktivitet for børn. Ballerne skal stå stabilt og der
skal være en masse løs halm, som børnene kan
hoppe ned i.
Sørg for, at børn kan komme op og ned uden
problemer. Hvis du har ressourcer til det, kan
du have bemanding og ellers er det en god idé
at sætte informationsskilte op, hvor du fx skriver: ”Hold øje med dit barn”, ”På eget ansvar”
eller ”Pas på hinanden”.

FORHINDRINGSBANE
Brug remedier fra gården til
at lave en forhindringsbane.
Fx en gammel træstamme,
traktordæk eller store sten.

TRILLEBØR-RÆS
Stil et par trillebøre frem og
lav en bane med to stykker
tov eller brædder med 5-7
meter mellem hinanden.

TOVTRÆKNING
Find et tov i laden og lad
familier og venner dyste
mod hinanden i en god,
gang tovtrækning.
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IDÉER OG AKTIVITETER

INSPIRERENDE
MARKVANDRINGER
Folk vil gerne lære noget
nyt. Inviter dine gæster
med på rundvisning på din
gård.
Lav gerne temaer som fx
biodiversitet, dyrevelfærd
og rene fødevarer.

DYRLÆGE FOR EN DAG
Sørg for, at gæsterne nemt
kan se eller røre ved dyrene. Lav evt. materiale om
de mest almindelige sygdomme og hvordan I kommer dem til livs på gården.
Obs: Hvis de ikke må røre
ved dine dyr, så gør det
klart for dem.

SANSEBORDE
Opstil et langbord med produkter fra gårdene.
Det kan være korntyper, foder til dyrene, vand,
urter fra græsmarken, grøntsager fra marken
eller blomster, som du sælger til restauranter.
Her kan børnene røre og dufte, og husk at lave
skilte, så folk kan se, hvad de forskellige ting er.

KRIBLE-KRABLEBORDE
Der er liv over det hele også i det små. Grav et
godt stykke jord op af marken og læg det på et
bord. Lad store og små undersøge biodiversiteten i jorden. Du kan også lade børn undersøge
en kokasse eller andre dyrelorte, som kun spiser animalsk foder.
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SKAB SMÅ OASER
Dine gæster får måske brug
for et lille hvil imellem aktiviteterne på din gård, eller
et sted at spise deres mad.
Skab derfor siddepladser
på en græsplæne eller ved
borde/bænke.
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SIKKERHED
Det er vigtigt for os, at du som vært og dine gæster føler jer
trygge på Økologisk Høstmarked. Derfor har vi samlet nogle
retningslinjer på www.iloveøko.dk
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VI ØNSKER DIG ET
HYGGELIGT ARRANGEMENT
Vi håber, at dette katalog har sat tanker i gang om, hvordan dit arrangement
skal være. Ring hvis du har brug for noget, ideer eller spørgsmål.

MADS LYSGAARD
THYGESEN

SIGNE SIGSGAARD
VON BURG

PROJEKTLEDER
TLF. 2510 6856

PROJEKTKOORDINATOR
61974914

Meld dig ind i facebookgruppen lokalt salg og
gårdbutikker og mød de andre værter her.

