AKTIV i vækst & udvikling

NYHEDSbrev

Juli 2017

Invitation til virksomhedsbesøg
Den onsdag den 30. august på Elkærholm

Bindende tilmelding til:

Plantage – Mosteri - Gårdbutik
Dorthe og Hans Peter Søeberg, er uddannet kandidater i henholdsvis frugtavl og
plantefysiologi. Vi arbejdede oprindeligt som konsulenter på Seges, Landbrugets
Vidensbank i Århus. Men en drøm begyndte at spire. Vi havde lyst til at skabe noget
selv. Vi brændte for at beskæftige os med en fødevare, der kunne ”noget mere” end
blot at mætte. På det tidspunkt vidste vi bare ikke, hvilken fødevare det skulle være.
Svaret kom fra uventet kant. Dorthes far, der ligeledes er frugtavler, faldt i snak med
en chauffør, der netop havde hentet 10 læs Aroniabær i Rusland. De bær havde vi
aldrig hørt om før. Året var 1998, og Google var også på bar bund. Med ihærdig
søgen på det lokale bibliotek fandt vi heldigvis en del artikler forskningsresultater
frem om emnet.

Clas Sørensen
clas@ss-el.dk
Mobil 6175 9111
Senest den 23. august
Der må gerne inviteres en gæst
med til arrangementet.

Vi mødes 18.30 hos
Clas Sørensen
Elkærholmvej 13
6640 Lunderskov
til en sandwich og en øl/vand

Kl. 19.20 afgang til

I foråret 2001 var vi klar og plantede de første 15.000 buske. I 2003 plantede vi
yderligere 10.000 buske, og denne gang var vi bedre forberedt og havde afsøgt og
fundet flere interessante planteskoler i det meste af Nordeuropa. Det var en noget
broget samling af Aronia-buske, vi fik hentet hjem og plantet.
Elkærholm, tidligere Nebel Mølle, ligger smukt i den skarpt skårne Vester Nebel Ådal,
mellem Kolding og Egtved. Ejendommen er et mindre herresæde, og nævnes første
gang i historien i 1578, da møllen overdrages til kronen.
Til Elkærholm hører 30 ha ådale som gennemløbes af Vester Nebel Å og den
landskabsfredede “Skelbækken”.

Elkærholm
Elkærholmvej 6, V. Nebel
6040 Egtved
Der er rundvisning i
plantagen og mosteriet

Teksten er fra hjemmesiden www.elkaerholm.dk, hvor du kan læser mere om denne
spændende virksomhed.

Et medlemskab af AKTIVerhverv koster kun 710,00 + moms om året
Kender du en der kan være medlem af vort aktive netværk af virksomheder,
så gi’ os et praj via www.aktiverhverv.dk - eller når vi mødes.
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