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TILLYKKE til Asger og dansk landbrug 

Nu fik vi sat kryds til EU-parlamentsvalget og det gik jo rigtig godt, set med landmands øjne. 

Landmand Asger Christensen er blevet valgt som nummer tre af de i alt fire Venstre-medlemmer. 

Han er meget snart på vej til Bruxelles og hermed har vi fået en rigtig god, direkte kontakt til 

magtens centrum.  

Den 5. juni skal vi til stemmeurnerne igen. 

Herfra vil vi slå et slag for at få lokale kandidater valgt ind i Folketinget. 

Som erhvervs- og lokal- forening kan vi sikre os en tættere kontakt til Folketinget ved at stemme 

på en af de kandidater, som repræsenterer vores nærområde. 

I vores dagligdag er vi ustandselig i berøring med love, regler og reguleringer.  

Det vil være en stor hjælp, hvis vi har en m/k på tinge, der kender lidt til udfordringerne 

heromkring. 

En, som kender området, en vi kan invitere ud til en snak eller ringe til, hvis vi gerne vil have bragt 

forslag eller betragtninger højere op i systemet.  

Derfor denne opfordring: Stem lokalt det styrker os i dagligdagen 😊  

……………………………………….. 

Derudover vil vi gentage, at der er en række spændende aktiviteter på foreningens program i de 

kommende uger: 

Mød os ved Folkemødet i Vejle 

Landboforeningen deltager aktivt i Folkemødet i Vejle lørdag den 8. juni 2019 fra kl. 10-16.  

Årets emne er ”Demokrati” og sammen med en frivillig borger fra byen, har vi arbejdet os frem til 

et emne, som både interesserer Vejles borgere og os, landmænd – nemlig ”Hvem bestemmer, 

hvad du spiser? – Er valget dit eget?” 

Forbrugere og landmænd drejer om den samme akse. Vi er afhængige af hinanden, men hvordan 

er den afhængighed i virkeligheden skruet sammen?  

Modeluner, reklamer og billige tilbud fra udlandet præger forbrugsmønsteret.  

Vi skal levere ind i det, men hvornår kan vi stole på, at et marked bærer?  

Det spil sætter vi fokus på ved en debat på hovedscenen, Rådhustorvet, Vejle lørdag den 8. juni kl 

11.30 – 12.00. 

På vores stand ved siden af, vil vi snakke om gode, danske fødevarer kontra udenlandske med de 

besøgende og servere smagsprøver på både udenlandsk og dansk og også på fremtidens mad – og 



ja – det bliver med et strejf af insekter. 

Kom kom kom – hør debatten, vær med til at vise flaget og fortælle om vores produktioner.  

 

Mød Martin Merrild til markvandring den 11. juni 

Vejle-Fredericia Landboforening holder markvandring sammen med Østjysk og Odder-

Skanderborg Landboforeninger tirsdag den 11. juni 2019 klokken 19.00 hos Martin Hjort Jensen, 

Øster Snedevej 35, Bredal, 7120 Vejle Ø.  

L&F formand Martin Merrild vil også deltage. 

Aftenens program ser således ud: 

1. Kort oplæg om Mariesminde I/S og planteavlen på stedet ved medejer Martin Hjort Jensen  

2. Vi går ud i markerne omkring gården, hvor Kasper Holm Kristensen, LMO sætter fagligt fokus 

     på afgrødernes aktuelle tilstand - vinterhvede, vårbyg, raps og rug  

3. Fmd. Martin Merrild vender den politiske situation og landbrugets muligheder ovenpå valget  

4. Aftenen slutter med, at landboungdom Horsens serverer DLG Østjylland-sponsorerede    

     grillpølser og med mulighed for fri snak med formanden og kollegaerne 

 

Dyrskue og Madmarked i Horsens 

Årets dyrskue i Horsens afholdes fredag den 14. juni og lørdag den 15. juni 2019. 

Det bliver et nyt og anderledes dyrskue og fredagen er målrettet os. 

Program 

Kl. 10.00 – 10.20 Sådan går det med afgrødepriserne lige nu v/ cheføkonom Hans Fink, LMO.   Få 

aktuelle anbefalinger og stil gerne spørgsmål om råvarer og finansiering.  

Kl. 10.30 – 10.50  Jan Bilstrup, Jøla holder oplæg 

Kl. 11.00 – 11.20 Nye politiske muligheder og udfordringer efter EU- og Folketingsvalg v/ Henrik 

Nielsen, Østjysk Landboforening.   

Kl. 13.00 Dyrskuefrokost i spiseteltet. Dyrskuetalen holdes af Troels Toft, sektordirektør, Seges, 

 

Aktive medlemmer af Landboforeningen kan nyde en gratis dyrskuefrokost, bare husk tilmelding 

inden 31 maj til: akj@lmo.dk el. tlf. 76587461. 

Ekstra frokostbilletter til ikke-medlemmer kan købes for 240 kr. + entré. Tilmelding nødvendig. 

 

Efter indlæggene og inden frokost er der masser af muligheder for at se de udstillede dyr og gå 

rundt på pladsen, hvor der i år en stor maskinudstilling plus 17 gårdbutikker, som sætter fokus på 

de gode danske fødevarer.   
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