Aalborgs lokale

spisekammer
Blæsten går frisk over Limfjordens vande,
og lige dér ligger den naturskønne ø
Egholm; et stykke landidyl kun fem
minutters sejlads fra Aalborgs byliv. Da
Sissel og Thomas besluttede sig for at
skabe et unikt landbrugskoncept på øen,
var FOKUS Folkeoplysning ikke sen til at
springe ombord i projektet.
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Nogle gange går tingene bare
op i en højere enhed, når de
rigtige personer mødes. Det
var tilfældet, da Thomas Gel-
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lert Larsen i 2008 spiste frikadeller på Hou Strandcafé, som
nordjyden Sissel Hermansen
drev. Han arbejdede på det
tidspunkt på Vejrø, og tog
Sissel med under påskud af,
at han skulle bruge en kok til
et jagtarrangement. Thomas

fortæller grinende, at det aldrig lykkedes at finde en båd,
der kunne sejle hende tilbage
igen. Snart blev de en familie
og fik efterhånden lysten til
at springe ud med deres eget
projekt i Nordjylland. Sidste
år mødte parret en engageret
samarbejdspartner i FOKUS
Folkeoplysning, og Egholm
Folkefarm blev en realitet.
Nærhedslandbrug
For både Sissel, Thomas og
FOKUS Folkeoplysning er
Egholm Folkefarm skabt med
et ønske om, at den almindelige forbruger skal tættere
på de madvarer, der sættes
på bordet. På Folkefarmen er
der en ambition om at dyrke
alle de fødevarer, en familie
har brug for i den daglige husholdning. Ideen er ikke at levere til supermarkedet, for det
ville kræve en mere ensrettet
specialisering, som Folkefarmen ikke er gearet til. I stedet
blandes de forskellige produktioner med en bevidsthed om
både dyrevelfærd, økologi og
bæredygtighed.
– Det handler om at give
forbrugerne en oplevelse af
at være selvforsynende. At
de faktisk har en køkkenhave
herude, hvor de kan komme
ud og trække gulerødder op,
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hvis de har lyst til det. Så får de
det her tilhørsforhold og nærhedslandbrug, som vi gerne
vil, fortæller Sissel.
Netop den tanke tiltalte
Aalborgs største aftenskole
FOKUS Folkeoplysning, som
oplever en stigende interesse
for natur og økologi. Egholm
Folkefarm er oprettet som et
anpartsselskab, og hvis man
er interesseret i at være en del
af projektet, kan man købe en
anpart i Folkefarmen og blive
Folkefarmer. Selvom den almindelige familie ikke har
mulighed for at komme ud og
give en hånd med i driften på
daglig basis, er de hjerteligt
velkomne, når de har lyst. FOKUS Folkeoplysning har allerede arrangeret flere besøg ud
til farmen i forbindelse med
Aalborg Bæredygtighedsfestival, og målet er i fremtiden at
arrangere mange flere aktiviteter, da Folkefarmen er et alletiders sted for jordnær læring.
Frem for et støvet foredrag
kommer børn og voksne ud,
hvor tingene sker – hvor man
bliver beskidt og glad og tager
del i en levende historie om fødevarernes bevægelse fra jord
til bord. Det er en proces, der
allerede er skudt godt i gang,
da Folkefarmen leverer varer
til kunder som Aalborg Kommunes ældrekøkkener, Restaurant Kronborg og KaffeFair.
Genopfindelse af det
gamle husmandssted
På sigt skal Egholm Folkefarms varer have det røde økologistempel, så gården er i øjeblikket under omlægning. De
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