
Støttet af 
Fødevareministeriet og EU

Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne

Invitation til et spændende og lærerrigt
inspirationsarrangement:

”Fra ide og idealisme
til business”
Hvorledes kan hjerteblod kan udvikles til en god forretning - på en måde så integritet og
de værdier, som er en vigtige for kundens oplevelser fra af produktet, fastholdes?

Sted: Aarstiderne, Barritskov, Barritskovvej 34, 7150 Barrit

Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 15.00 – 19.30

Pris: 375,00 kr. inkl. moms
Arrangementet er gratis for deltagere i projektet

Oplev og hør fortællingen om Aarstiderne fra den spæde start til den virksomhed, der i dag
leverer kasser med økologiske produkter til døren hos 40.000 familier i Danmark, Sverige og
Nordtyskland.

Hvilke muligheder er der inden for EUs landdistriktprogram, LAG,  for støtte til udvikling af
nye aktiviteter? 

Hvad kan vi lære af Toscana? Hør beretningen fra Rie Boberg, som har levet i
regionen i næsten 30 år.

Tilmelding til Janni Thomsen på mail: janni@ledelseseliten.dk



Program

Sted: Barritskov, Barritskovvej 34, 7150 Barrit (Vejle)

15.00 Velkomst hos ÅrstiderneAarstiderne

15.10 - 16.10 Rundvisning på Årstidernes Aarstidernes gård Barritskov, hvor der
pakkes kasser med frugt og grønt
Aarstidernes ide er simpel: ”Vi dyrker økologiske grøntsager på vores gårde
og pakker sæsonens bedste økologiske råvarer i en kasse, lægger opskrifter
på velsmagende hverdagsretter ved og kører kassen ud til din hoveddør.”  

Den første kasse med Aarstidernes karakteristiske snabel-å kom til verden i
1999. I dag leveres til ca. 40.000 familier i Danmark, Sverige og Nordtyskland.
Det hele handler fortsat om glæden ved økologiske råvarer og velsmagende
måltider, og den vokser - ligesom Aarstiderne - år for år.

16.00 – 16.45 En præsentation af Aarstiderne og de erfaringer, som de har gjort ved
adm. dir. Annette Hartvig Larsen
Annette Hartvig Larsen vil fortælle historien om Aarstiderne fra den første
spæde start til dagens virksomhed med en årlig omsætning på
ca. 250 mio. kr. og over 100 ansatte.

16.45 – 17.00 Pause



17.00 – 17.30 LAG programmet – støttemuligheder for udvikling
af min virksomhed ved Helle Andersen, LAG Vejene 
Det særlige landdistriktprogram LAG giver mulighed for tilskud til
aktiviteter og virksomheder, som kan skabe nyt liv i landdistrikterne.
Helle Andersen, som er koordinator for LAG Vejen. vil fortælle om LAG
programmet og de muligheder, der er for at søge støtte til aktiviteter
inden for dette program.

17.30 – 18.15 Hvad kan vi lære af Toscana? v. Rie Boberg
Toscana har traditionelt en meget stærk madkultur, hvor det enkle og
fokus på råvarens kvalitet er i højsædet. Regionen har de sidste 30 år
haft en meget succesfuld udvikling baseret på oplevelsesturisme og
produktion og salg af egnsbestemte fødevarer til det globale marked.
Udviklingen er i vidt omfang båret af udviklingen af mange mikro-
virksomheder inden for oplevelsesturisme.
Regionen fremstår i dag som et fyrtårn på området.

Rie Boberg har boet i Toscana i næsten 30 år, her har hun været
olivenbonde. Rie Boberg har fascineret fulgt regionens mikro-
producenter, dels som modsat tankegang af den danske makropolitik
og dels som reseach til hendes sine bøger om Toscana og italiensk
madkultur, først og fremmest italienske oste og olivenolie.

18.30 -19.30 Networking og Tapas – små specialiteter fra
Aarstidernes køkken

Rie Boberg



Hjerteblod & Bundlinje er et udviklings- og uddannelsestilbud til selverhvervende 
kvinder, ejere, ledere og nøglemedarbejdere i mikro-virksomheder i landdistrikterne i
Region Syddanmark.

Som led i udviklingsforløbet gennemføres bl.a. 4 inspirationsarrangementer med fokus
på temaer, som er særligt relevante i forhold til udvikling og vækst blandt målgruppens
virksomheder.

De 4 inspirationsarrangementer er åbne for alle interesserede

Du kan læse mere på www.hjerteblodogbundlinje.dk


