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Tag i Biffen, Odder og se dokumentarfilmen ”Så meget godt i vente”.

Tirsdag d. 9. december kl. 19.00 
Lone og Søren indleder filmen og byder publikum op til efterfølgende debat, når 

filmen er slut.

Med Økologiens Have som initiativtager og ”Lone Landmand og Søren Sørøver” som 
oplægsholdere og debattører, viser Biffen d. 9/12 kl. 19.00 dokumentarfilmen: ”Så meget 
godt i vente”.
Filmen handler om Niels, der er en af de mest idealistiske landmænd i Danmark. 
Omdrejningspunktet for hele hans livssyn er bæredygtighed i harmoni med naturen. 
Fra Thorshøjgaard i Dronningmølle leverer Niels og hans kone Rita biodynamiske råvarer 
til de bedste restauranter i landet, og hverken gården eller dyrene er noget, der i Niels’ øjne 
er begrænset til hans levetid. Tværtimod har han visioner for fremtiden og ønsker, at jorden 
skal være frugtbar og til glæde for kommende generationer. 
Myndighederne er dog ikke begejstrede for hans måde at drive landbrug på, og han trues 
med at få frataget retten til at have dyr på gården.
Dokumentaren om den standhaftige landmand er instrueret af Phie Ambo, der i flere år har 
fulgt Niels og hans kamp for at drive landbrug på sin egen måde.

”Lone Landmand og Søren Sørøver” driver gården Brandbygegård i Amstrup syd for 
Odder, hvor de bl.a. fremstiller vin, cider og øl. Sammen blogger parret på Brandbygegårds 
hjemmeside http://lonelandmand.wordpress.com  ,   og de er kendte for deres skarpe meninger 
om dyrevelfærd og ikke mindst for at indrette deres egen tilværelse i overensstemmelse med 
deres holdninger. På bloggen sætter de fokus på landbrugsdyrenes kår, fortæller om deres 
eget liv og inspirerer med opskrifter og tanker. De blev i november 2014 kåret til årets 
meningsdannere af Dyrenes Beskyttelse.
De er aktuelle med den allerede meget omdiskuterede bog "Mad vs. Fødevarer", som udkom 
d. 22/11-14.
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