
BIODYNAMISK GARTNERI 
GIVER OGSÅ GROBUND FOR 
STOLTHED
På besøg i levefællesskabet Marjatta 
   

              Læs mere på indersiderne
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LÅN OP TIL 25.000,- 
MED ET D:E:R QUICKLÅN

  Du bestemmer selv hvad du vil bruge pengene til
 Pengene sættes direkte ind på din bankkonto
 Ingen sikkerhedsstillelse
 Valgfri afbetalingsperiode på op til 60 mdr.
 Seriøs og fortrolig lånebehandling

 Eksempel for kontantlån på 25.000 kr.: 720 kr. /md. 
Nominel årlig rente 26,1%. ÅOP før/efter skat 26,8%/18,8%. 
Eksempel hvis kontantlånet var 40.000,-: 1.145 kr./md. 
Nominel årlig rente 26,1%. ÅOP før/efter skat 26,5%/18,6%.

Philips 32” LCD med 
Pixel Plus HD
 Gør TV-oplevelsen bedre med Pixel 
Plus HD. Fremragende billede og lyd og 
moderne stil og kvalitets

 
fi nish. Pixel Plus 

HD giver naturlige, levende billeder og 
Incredible Surround giver fantastisk lyd.

hili d

198,-
Finansiering pr. måned

 Philips 32” Flat-TV  
High-Defi nition LCD WXGA-skærm,

 opløsning 1366x768 pixel 
HD Ready 
Pixel Plus HD – giver bedre detaljer,

 mere dybde og klarhed i HDTV 
Incredible Surround – 

 forbedret lydoplevelse 
1.000 siders hypertext giver 

 hurtig adgang til Tekst-TV

32PFL5322. Kontantpris 7.495,-. 
ÅOP før/efter skat: 28,1%/18,5%. 
Kreditkøbsomk. før/efter skat: 7.471,-/5.083,-.
Levering og montering uden merpris.

BESTIL NU PÅ 70 70 24 24

 Ring nu på 70 70 24 24 eller kig ind på www.DER.dk

32'' LCD

Vi står for levering og 
Vi står for levering og 

montering, du nyder livet
montering, du nyder livet

Tlf: 70 225 111  • www.p11.dk

FÅ LUFT I
ØKONOMIEN...

GRATIS LÅNETILBUD

P11 er en finansieringsvirksomhed, der har 
specialiceret sig i at yde EjendomsLån, BonusLån®

og privatøkonomisk rådgivninig. Ring til os eller 
søg om lån på:

Indfri dyr gæld med lån i din bolig 
- op til 110% af boligens værdi!

Navn:

Adresse:

Postnr.:  By:

Telefon:

E-mail:
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JA TAK... jeg vil gerne have 
mere information om mine lånemuligheder...

Bestil information 
om lånemuligheder 
via SMS til 1266

Skriv: “ABON P11” og “Navn”
og enten:”Adresse” eller “E-mail”
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.
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Vi tilbyder
• Boliglån - i alle former 

for fast ejendom
• Hurtig lånebehandling
• Afdragsfri lån
• Budgetrådgivning
• 20 års erfaring med 

økonomisk rådgivning
• Lån op til 75.000 kr. 

uden sikkerhed

RKI og udlæg udelukker ikke 
nødvendigvis dine lånemuligheder.

Rente fra p.a.

5%

Mulighed for 
fast rente!!



Marjatta er en selvejende institution, der blev etableret i 1953 som et 
skolehjem for udviklingshæmmede baseret på Rudolf Steiners pæda-
gogik. Siden har institutionen udviklet sig til at være et livslangt tilbud 
for beboerne. Efter endt skolegang tilbydes de både bopæl i bofæl-
lesskaber og alsidige arbejdstilbud i Marjattas produktions- og aktivi-
tetsværksteder. Et af værkstederne er det biodynamiske gartneri. Her 
arbejder 7 beboere sammen med værkstedslederen Sjak Boot og to 
andre ansatte.

DE BIODYNAMISKE PRINCIPPER
Sjak Boot stammer fra Holland og er uddannet helsepædagog og 
biodynamisk gartner. ”Vores gartneri er biodynamisk. Det betyder 
bl.a., at vi ikke bruger kunstgødning, men kompost gødning, og at 
vi ikke sprøjter grøntsagerne”, forklarer Sjak, der har været ansat på 
Marjatta i 19 år. ”I en biodynamisk produktion dyrker man også selv 
foderet til dyrene, og på den måde er der tale om en lukket enhed, 
hvor foder, gødning osv. bliver fremstillet på stedet. Derudover har 
gødning fra drøvtyggere stor betydning for produktionen og jordens 
frugtbarhed.  Biodynamisk produktion følger Maria Thuns kalender. 
Dvs. at det har stor betydning, hvornår du planter, luger og høster 
din afgrøde. Afhængigt at den afgrøde, du skal dyrke, skal plantning, 
lugning og høsten foregå på nogle bestemte dage i løbet af året. 
Følger man hendes kalender får man de bedste produkter”, smiler 
gartneren og byder på en lækker rød tomat. 

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ HØJ KVALITET
Gartneriets 2000m2 store væksthus er et sandt eldorado af bl.a. to-
mater, agurker, auberginer, squash og meloner. ”Vi har højsæson i 
løbet sommeren, men fordi vi løbende planter, har vi en produktion 
i gang hele året”, fortæller Sjak og viser vej mellem alt det grønne i 
alle farver. ”Beboerne indgår i det daglige arbejde og er med til både 
at plante, luge, høste og pakke varerne. Hver især bidrager de med 
de kvaliteter, de er i besiddelse af, og dermed i helheden inden for 
produktionen”. At produkterne er af høj kvalitet vidner den store 
efterspørgsel om. Gartneriet leverer deres biodynamiske grøntsager 
til alle institutioner på Marjatta samt andre institutioner, skoler og 
helsekostbutikker over hele landet. ”Vi var også leverandør til Alexandras 
bryllup på godset Jomfruens Egede, der er vores nabo”, tilføjer den 
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EN PÆDAGOGISK 
SUCCES OG 
FØDEVARER AF HØJ 
KVALITET 
I institutionen Marjattas gartneri kan den 
enkelte beboer udnytte og udvikle sit potentiale 
– efter Rudolf Steiners principper

HJEMMESIDEN VISER VEJEN

Vidste du, at du på postdanmark.dk kan fi nde vejen til dit nær-
meste posthus og postkasse. Du klikker ind på hjemmesiden og 
vælger på forsiden det link, som passer til din søgning. Når du har 
klikket på linket, toner en boks frem på skærmen. Her skal du ta-
ste gade, postnummer og by for at få den mest præcise søgning. 
Du kan også nøjes med at taste by,  så vil du få en oversigt over 
alle posthuse i byen.

Når du har udfyldt boksen og klikket ”søg”, viser et kort det post-
hus og  den postkasse, som ligger nærmest din adresse. Ved at 
klikke på posthuse og postkassen på kortet, kan du se adressen, 
åbningstider og tømningstider. Du kan også se, hvilken postser-
vice du kan få på det valgte posthus.

”næsten kongelige hofl everan-
dør”.

SUND MAD OG SUND FORNUFT
Drivkræften bag alle de ansatte 
på Marjattas drivhusgartneri er, 
at man arbejder med nogle gi-
vende mennesker og samtidig 
fremstiller nogle madvarer af høj 
kvalitet. ”Grunden til, at vi her 
på Marjatta dyrker biodynami-
ske grøntsager, er selvfølgelig, at 
man får madvarer af høj kvalitet 
og at biodynamisk drift er en af 
Rudolf Steiners kongstanker. En-
delig er det sund fornuft, at både 
børnene og alle andre af Marjat-
tas beboere, skal leve sundt, hvis 
de skal kunne udvikle sig”, for-
klarer Sjak.  ”Vores gartneri og 
landbrug er en af de allerhøjest 
skattede arbejdspladser af bebo-
erne, fordi de med deres arbejde 
så tydeligt gør noget nyttigt og 
nødvendigt - og skaber et kva-
litativt godt resultat. Tanken 
om, at man har været med til 
at producere den mad, som be-
boere i hele Marjatta spiser om 
aftenen, giver en høj selvværds-
følelse. De er virkelig stolte af 
deres arbejde”, slutter lederen 
af gartneriet og afslører, at man 
på spisebordene i aften bl.a. kan 
fi nde farserede hjemmedyrkede 
peberfrugter. 
Læs mere på marjatta.dk         LR


