
Andre aktiviteter: 
 

 

Halmballelegeland ved Petersborg 
 

Børnerundvisninger i halmvogn  

efter traktor                                                                                                                                            

Kl. 11.00, 12.00, 14.00 og 15.00 

 

Rundvisninger:                                                                                                                                                                            

For voksne – til fods.  

Rundvisningerne starter ved Petersborg: 

Kl. 12.00: Generel rundvisning 

Kl. 13.00: Grøntsagsmarken 

Kl. 13.00: Om bæredygtig energi 

Kl. 14.00: Generel rundvisning 

 

Lær at fermentere hvidkål 

v/Lisbet Stryhn 

Mellem kl. 11 og 15 er der workshops på 

en halv time. 4 deltagere ad gangen 

Mindre deltagerbetaling. 

 
Økologisk Cafe kl 10-16  

Kaffe, kage, frokostretter og gode sager i 

cafeområdet ved Petersborg.  

 

Pølsebod med AiHs økologiske pølser 

 

Pandekagebod ved Figentræet 

 

Musik ved Petersborg 

Kl. 10.30: Pernille & Frank 

Kl. 14.00: Niels Aagaard 

Kl. 15.00: Krauka 

 

______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Transport og parkering 

Bus 12 og Letbanen. 

Parkeringspladser ved Østergårdstoften, 

Hjortshøj Møllevej og Gammel Kirkevej. 

 

 

Læs mere om Andelssamfundet i Hjortshøj 

og tjek opdateret program på 

www.andelssamfundet.dk 

 

 

Eller facebooksiderne: 

”Andelssamfundet i Hjortshøj” eller 

”Andelssamfundet, Vimby og Landsbyliv” 
 

 

 
 

 

 

Andelssamfundet i 

Hjortshøj 
 

Byder velkommen til 

 

Økologisk 

Høstmarked 
 

Søndag 

5. september 2021 

kl. 10 - 16 
 

 

Kom forbi og få masser af oplevelser og 
viden om økologi for børn og voksne. 

 

 

Der er gratis adgang 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Du kan hilse på hønsene ved deres mobile 

hønsehus på marken, klappe gederne og 

deres store kid, se grisene, gå en tur i 

marken, få en naturoplevelse, smage og 

købe økologiske produkter, købe smukt 

og lokalt kunsthåndværk og nyde dagen 

med børn, venner og familie. 

 

 

 

 

http://www.andelssamfundet.dk/


 

 

 

 

 

 

 

De Fire Istider - italiensk is  

v. Michel Jespersen – AIH 

http://defireistider.dk/ 

 

Det kreative Keramikværksted i AiH 

v. Lena Dalgaard og Elisabeth Majland  

lenabd7@gmail.com og Elisabeth-m@sol.dk 

Salg af varme vafler og keramik 

 

Else Rønne Keramik 

https://elseroennekeramik.dk/ 

Håndlavet keramik i stentøj og porcelæn 

 

Fikseværkstedet i AiH   

Kig ind og se hvad der sker i Fixeværkstedet.  

 

Frøsamlerne 

www.froesamlerne.dk 

Forening til fremme af gamle danske frøsorter 

Information og salg af frø 

 

Galleri Genbyggeren i AiH 

v. Rikke Mosberg  

Se hvem der udstiller og sælger 

kunsthåndværk på facebooksiden for  

”Galleri Genbyggeren” 

 

Galleri Graneberg i AiH 

v. Ina Marie Graneberg  

Tlf. 3029 7633   inagraneberg@gmail.com 

Flet i korn, brugskunst af naturmaterialer og 

Urtesalt. 
 

Genbrugsbutikken i AiH  

Find fine ting og gør en god handel.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Honning i Andelssamfundet 

v. Karen Rolskov 

ksr@soevejen.dk Tlf. 7110 8565 

Honning og andre bi-produkter 

 

Håndarbejdshuset i AiH 

v. Inger Marie Just m.fl. 

Her arbejdes med stof, garn, perler og fine 

effekter. 

 

Landsby til Landsby 

https://www.ltlsupport.dk/ 

Information om foreningen, der arbejder for 

og med landsbyen Oldonyowas i Tanzania. 

Salg af økologisk olivenolie 

 

Linser for Livet. v. Ditte Tranberg 

https://linserforlivet.dk/ 

Danskproducerede økologiske linser fra 

Samsø. Smagsprøver på linsedeller. 

 

Perlekæder og keramikskåle  

v. Yen Broby Madsen - AiH Hjortshøj 

Tlf. 2714 2699 yenbroby@yahoo.dk 

 

Seniorer uden Grænser 

https://seniorerudengraenser.dk/ 

Information om foreningen.  

Salg af produkter fra Nepal 

 

Vimby Høker og bageri i AiH 

Økologiske brød og kager, is og specialiteter, 

Kød fra egne og andres dyr 

hoekeren@vimby.dk og bageri@vimby.dk 

 

Økoradissen v. Svend Skovsbøl Knudsen 

Salg af frugt og grønt  

Tlf. 6092 2709 

okoradissen@gmail.com 

 

Økotøj v. Anne Lene Pedersen 

https://alfa-bioshop.dk 

Tøj til børn og voksne i økologisk bomuld, 

bambus, hør, hamp og uld/silke 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Boder og udstillere ved høstmarkedet 

omkring og i Petersborg Gammel Kirkevej 116a, 8530 Hjortshøj 
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