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AKTØRKATALOG

Vi taler med mad i munden
LOLLAND FALSTER 10-11 MAJ  2019

© Peter Prink Larsen
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Madens Folkemøde afvikles 10-11 maj 2019 på Engestofte Gods  midt i 
Naturpark Maribosøerne på Lolland-Falster. 

Programdeadline, alle arrangører: Feb. 15, 2019 
Deadline tilmelding: Jan 21. 2019.

INDHOLDSFORTEGNELSE: 

PRÆSENTATION
03 Hvad er Madens Folkemøde
04 Indhold på Madens folkemøde: Her kan du blive arrangør.

BLIV ARRANGØR
06 Debatter og talks: For virksomheder, organisationer mfl.
08 Madhåndværk: For madentreprenører, videnspersoner mfl.. 
10 Børn & unge: For alle der arbejder med børn/unge og læring.
11 Markedsliv: Stande for små og mellemstore virksomheder. 

12 MULIGHEDER I ØVRIGT 
13 Private møder, presserum mm. på Engestofte Gods
14 Madens Venner
15 Hvem er vi: Bestyrelsen mm.
16 Kontakt os

Vi vil skabe Madens Folkemøde, der skal danne rammen 
for en åben og ambitiøs debat om, hvad Danmarks fremtid 
skal være som madland
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Madens Folkemøde vil påvirke madlandet Danmark: Debatten er det centrale for projektet. Madens 
Folkemøde er det sted, hvor man en gang om året mødes og tager fat på den store samtale om, hvor vi 
skal hen som madland. Det gælder indenfor natur, fødevareproduktion og -forædling, fælles måltider, 
gastronomi og sundhed. Vi vil tale om alt, der er vigtigt for vores mad: hvem skal lave den? Hvordan skal de 
lave den? Hvilke vilkår skal de have, når de laver den? Hvad gør maden ved vores sundhed? Hvordan bliver 
vores børn bedre madmennesker end os? Hvordan bliver vores mad reelt bæredygtig? Og kan smag ændre 
den måde, vi lever på?

Åbent: Alle med noget begavet på hjerte skal kunne komme til orde. Det må ikke være afgørende, hvem der 
kan købe den største stand, hyre den dyreste TV-vært eller på anden vis få mere plads og rum, end argumenter 
kan bære ved egen kraft. Vi skal selv aktivt opsøge stemmer, der fortjener mere ørenlyd, end de får i dag.

Ambitiøst: Samtalen om vores mad er vigtigere end nogensinde - af økonomiske, kulturelle og bæredygtig-
hedsmæssige grunde. Og mad optager flere og flere. Men samtalen om mad, fødevarer, landbrug og
produktion er blevet mere og mere polariseret de senere år. Vi vil gerne, at Madens Folkemøde har plads til
samtalen, hvor vi bliver klogere sammen, og holder fast i fornemmelsen af, at vi har et fællesskab om vores 
natur, landbrug, fødevarer og madkultur. Madens Folkemøde sætter dem med viden og dem med indflydelse 
i centrum. Først og fremmest til en samtale om mad med dem, der kan forandre vores madkultur i en 
scenografi, der også kan spises.

Fremadrettet: Vi skal tale om, hvor vi gerne vil hen, og hvordan vi kommer i bevægelse. Hvordan kan vi flytte 
os som mennesker, og som samfund. Udvikling, handling og erkendelse af et uomgængeligt fællesskab er
kerneværdierne.

Madens Folkemøde er ikke en madfestival. Dem er der
allerede mange af. Madens Folkemøde vil give Fødevare-
Danmark det åbne strategiske forum som Sorø-mødet er
for uddannelses-Danmark, og den faglige og inkluderende
samtale som Kulturmødet på Mors giver kulturindustrien

© Rose  Eken v. V1 Galley
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INDHOLDET PÅ MADENS FOLKEMØDE: HER KAN DU BLIVE ARRANGØR

DEBATTER OG TALKS
Formater:
Klassiske debatter
Spørg videnskaben
Live podcast
Interviews og Samtaler 
Foredrag 

MADHÅNDVÆRK
Formater:
Foredrag
Smagninger
Små debatter
Demoer
Masterclass

BØRN & UNGE
Formater:
Børn lærer børn
Sankning i naturen
Madmod
Skolekøkken

MARKEDSLIV
Formater:
Madmarked
Fællesmiddag
Festen
Måltider
Udflugter i naturen

DEBATTER OG TALKS MADHÅNDVÆRK

BØRN & UNGE

MARKEDSLIV

Vi forventer at have mellem 5.000-8.000 gæster første år fordelt over de to dage.  Målet er, at publikum er en 
gode blanding af beslutningstagere, meningsdannere, branchefolk, studerende, lokale samt øvrige danskere 
med en interesse i mad og fødevareområdet.

De besøgende kan få mættet både hjerne og mave ved min. 20 formidlingsaktiviteter, over 35 debatter samt i 
de tilhørende madboder og ved langbordsmiddage.  
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HVAD SKAL DEBATTEN PÅ MADENS FOLKEMØDE HANDLE OM?

Hvordan skaber vi et 
mad-Danmark, hvor fødevarekulturen 

hænger stærkere sammen med den lokale 
dansk natur, landbrug og 

fødevareproduktion?
Hvad er Danmarks bidrag 

til et globalt fødevaresystem med enorme 
udfordringer? Og hvad bør Danmark 

selv lade sig inspirere af?

Hvordan kan vi skabe stolthed 
og anerkendelse for dem der dyrker, 

producerer, tilbereder og
 serverer mad?

Hvordan kan nye fællesskaber 
og et nyt mod på andelsmodellen 

revitalisere det danske
madlandskab?

Hvad er fremtiden for en dansk 
fødevareproduktion der er spændt til 

bristepunktet af sit naturlige og 
finansielle fundament?

Hvordan hjælper vi nye initiativer 
frem i en fødevareøkonomi præget af få 

investeringer, monolitisk erhvervsstruktur 
og domineret af et stærkt koncentreret 

detailhandel?

Kan man skabe en ny madkultur, 
hvis ikke den smager bedre, end 

den gamle?

Hvordan ser den tallerken ud, der 
efterlader en natur, et landbrug og en 

sund fødevarekultur der er bedre til dem, 
der kommer efter os?

Hvordan afværger vi 
fødevareanalfebetisme 

i nye generationer 
af danskere ?

Hvordan inkluderer man hele 
Danmark, fra stenbro til klit, i en 

positiv madkulturel 
forandring?

Bestyrelsen i Madens folkemøde har udvalgt 
følgende 10 emner som centrale for debatterne på 
den første udgave af Madens Folkemøde:
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BLIV ARRANGØR

Alle kan ansøge om at blive arrangør. Man søger under en af de fire kategorier: 

Debatter og talks, Madhåndværk, Børn og Markedsliv.

Udvælgelse sker på basis af vilkårene skitseret i hver sektion – og naturligvis med blik for at opnå over-

ordnet spredning.

DEBATTER OG TALKS

Den centrale element i Madens Folkemøde er debatter og talks, hvor vi 
diskuterer og bliver klogere på fremtiden for Danmark som madland 

Beslutningstagere, meningsdannere, entreprenører, erhvervsliv, forskere og menig mand mødes på folke-
mødets forskellige scener. Vi skal kigge indad, udad, fremad og tilbage. Vi skal turde kigge dem i øjnene, 
vi er uenige med. Lade de forskellige meninger mødes, give og få taletid og udfordre hinanden. Vi skal give 
plads til videnskaben, men også udfordre den, og på den måde være med til at sætte en dagsorden for frem-
tiden for Danmark som madland.

Debatscener
På Madens Folkemøde bliver der en række scener, der kan rumme forskellige typer af debatter og talks. 

Samlingspunktet for Madens Folkemøde vil være Store Scene i Laden på Engestofte. Her skal de store dags-
ordensættende debatter tages, når topfolk mødes. På Store Scene er der plads til over 500 siddende eller 
1000 stående tilhørere ad gangen. 

Derudover tilbyder Madens Folkemøde diverse mindre scener med plads til både det tætte møde, den hyg-
gelige dialog over madlavning og den sprængfarlige diskussion med meget på spil. De mindre scener kan 
rumme mellem 20-150 tilhørere og forefindes forskellige steder på Engestoftes arealer. Der er også mulig-
hed for at lave live-optagelser til radio eller podcast. Uanset størrelsen og formatet for debatten, dialogen 
eller oplægget, har vi en passende ramme.
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Vilkår for debatterne
Alle debatter på Madens Folkemøde skal relatere til en overordnet dagsorden omkring mad og fødevarer. For 
at sikre kvalitet i vores debatter, har vi tre principper, vi arbejder efter:
1. Temaet og deltagerne skal være aktuelle og spændende for publikum
2. For alle debatter gælder det, at der er krav om kvalificeret modspil.
3. Det skal være balance i programmet mht. både tema, afsendere, politiske holdninger, køn og alder.

Vi forholder os til ovenstående princippet, når vi vurderer ansøgningerne. 

Økonomi:
Det er som udgangspunkt gratis at lave en debat på Madens Folkemøde, da det er vigtigt, at alle stemmer i 
debatten bliver hørt. Der er lydudstyr tilgængeligt på de forskellige scener samt let møblement. Hvis debat-
ten kræver særlig scenografi, teknik eller lignende skal disse udgifter afholdes af arrangøren. Ligeledes 
afholder arrangøren udgifter til deltagere i debatten samt moderator.

Det er også muligt at få Madens Folkemøde til at arrangere debatten på jeres vegne. Prisen afhænger af
opgavens størrelse. Kontakt os, og vi laver et tilbud til jer.

Få en stand
Organisationer, foreninger, virksomheder m.v, der ønsker at påvirke dagsordenen i forhold til Danmark
som madland, har også mulighed for at have en stand på Madens Folkemøde. Standen kan bruges til at
komme i dialog med de besøgende på Madens Folkemøde og til at have et naturligt samlingspunkt for
medlemmer/ansatte/frivillige på folkemødet. Standen er også jeres mulighed for at være repræsenteret
på Madens Folkemøde, selvom I ikke ønsker at være afsender af en debat på en af scenerne.

Alle stande er af samme størrelse og måler 3x3m. 

Der er mulighed for at leje materiel gennem os, men man er også velkommen til selv at medbringe det.

Priser:
Stand inkl. strøm pr. stk. (3x3m)  5.000 kr. 
Bord (183x76cm)    120 kr.  
Højt cafébord     100 kr.  
Stol        40 kr.  
Dug        60 kr.  

Udsmykning på selve standen er i selv ansvarlige for, og I kan opsætte 

de skilte, bannere mv. som I ønsker. På fællesarealerne er det dog ikke 

tilladt at have dekoration, flag eller standere stående. Dette er både 

af hensyn til brandsikkerheden samt til det samlede udtryk på Madens 

Folkemøde.
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Vilkår for standene:
På standen er det ikke muligt at lave debatter, men man kan uddele materiale og merchandise, lave rund-
spørger og lignende.

Området med standene vil være åbent i tidsrummet kl. 10.00-18.00 fredag og lørdag. Standen skal være 
bemandet og aktiv i hele åbningstiden.

Det er ikke tilladt at sælge noget fra standen. Uddeling af fx bolcher eller og lignende er tilladt efter aftale 
med Madens Folkemøde. Vi ønsker ikke, at der skal uddeles egentlig mad fra disse stande. 

Generelt om deltagelse i den politiske del af Madens Folkemøde:
Alle lovlige danske partier, organisationer, foreninger, virksomheder, instituioner og andre inden for mad- 
og fødevareområdet kan ansøge om at blive arrangører under delen med debatter og talks. Udgangspunktet 
for deltagelse skal være et ønske om at deltage i en konstruktiv debat og samtale om fremtiden for Danmark 
som madland. Aktiviteter skal have samfundsrelevans. Deltagelse i denne del af programmet må ikke være 
af kommerciel karakter.

Kontaktperson/tilmelding: Sigrid Gjessing, 28584319, sigrid@thefoodproject.dk

MADHÅNDVÆRK

Omdrejningspunktet for Madens Folkemøde er samtalen. Med samtale 
mener vi dog ikke kun debatter. Mad skal smages, og vores opgave er 
ligeledes at formidle viden, maddannelse og godt håndværk igennem 
smagninger, talks og undervisning fra madentreprenører og 
videnspersoner

Derfor lægger vi meget vægt på at have et sanseligt lag via undervisning og læring fra madentreprenører,
kokke, håndværkere og videnspersoner i øjenhøjde med mindre grupper af interesserede. Publikum skal
opleve, forstå og nyde resultaterne af fagfolks viden og omhyggelighed. Det må gerne være nørdet og
esoterisk og vi hilser bl.a. også videnskab indenfor i denne del.

Faciliteter
Formidling af madhåndværk kan antage mange former på Madens Folkemøde. Uanset om rammen skal
være en scene med et simpelt demonstrationskøkken, et workshoplokale eller et intimt rum med plads til
smagninger og rundbordssamtaler, kan vi tilbyde den rette løsning, der kan rumme alt fra 20-100 gæster.
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Vi kan som udgangspunkt levere basis køkkenudstyr, infrastruktur til servering af smagsprøver samt nød-
vendigt lyd-setup. 

Derudover er der selvfølgelig mulighed for at benytte de fantastiske omgivelser på Engestofte til formid-
lingsaktiviteter i det fri. Det kan være sankningsture, walk-and-talks, bålmad mm.

Der vil være adgang til inddragelse af store dele af den ca. 50.000 m2 store park, mulighed for brug af 
bålplads og Søndersø, som ligger for foden af godset. (Søen kan benyttes iht. fredningsbestemmelser). Der 
ligger yderligere den store Bøgeskov ca. 20. min. gåtur fra godset.

Smagninger, talks, undervisning og øvrige Madhåndværks-aktiviteter kan som udgangspunkt finde sted 
fredag og lørdag kl. 10.00-17.30.

Priser.
• Faciliteterne er i udgangspunktet gratis for inviterede arrangører i Madhåndværk.
• Ved arrangementer med egenbetaling deles billetsalget med 50% til henholdsvis arrangøren og         

Madens Folkemøde. 

Vilkår:
I udgangspunktet skal Madhåndværk være gratis for gæsterne at deltage i. Samtidig vægter vi faglig tyngde
og ønsker, at meget forskellige gæster kan tage ny viden med hjem. Til programindslag som kræver ”lidt
mere” f.eks. et stort antal smagninger, eksklusive masterclasses og work-shops vil det derfor være muligt
at tilknytte billetsalg.

I udvælgelsen lægger vi vægt på spændende indhold og produkter samt læringselementet.

Kontaktperson/tilmelding: Marlene Schiött Rasmussen, 23440233, mrs@madensfolkemoede.dk
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BØRN OG UNGE

I dag er sundhed en af de ting der udstiller sociale skævheder i Danmark. 
Med en befolkning der hvert år får flere overvægtige med fedmerelaterede 
sygdomme som følge, bør vi stille os selv spørgsmålet; skal oplæring i 
ernæring og sundhed på skoleskemaet? 

Vi ønsker med børneinitiativet som en integreret del af folkemødet at få skabt den debat og skabe en række 
læringsbaserede aktiviteter for børn og unge. Med en unik platform, hvor forhåbentligt mange aktører stiller 
op og bidrager, kan emnet om børn, læring og sundhed forhåbentlig komme på den politiske dagsorden.   
 
Initiativet omkring børn ses på folkemødet som to dele; selve børneområdet med workshops og læring for 
børn og en debatrække vedrørende børn og læring. 

Børneområdet
Selve børneområdet bliver udendørs i nogle mindre telte med borde, basalt køkkenudstyr, adgang til vand, 
bål, grill med videre. De omkringliggende faciliteter med søen og parken indbyder til, at naturen tænkes ind i 
aktiviteterne. Den enkelte aktivitet kan både tænkes med mange eller få børn ad gangen.

Om fredagen henvender børneområdet sig til skoleklasser og folk, der professionelt beskæftiger sig med
børn og mad.  Vi er gerne behjælpelige med at invitere lokale skoleklasser fra Lolland og Guldborgsund 
Kommune til de arrangører, der måtte ønske dette.

Om lørdagen forventer vi en del børnefamilier blandt vores gæster. Derfor vil det på børneområdet være 
relevant med aktiviteter, der henvender sig til det enkelte barn eller familier som helhed. 

Økonomi
Det er som udgangspunkt gratis at lave en aktivitet på børneområdet – uanset om den henvender sig til 
skoleklasser, børnefamilier eller fagfolk. Vi stiller rammerne til rådighed, men I skal stå for planlægning og 
afvikling af aktiviteten. 

Hvis der er brug for meget dyre installationer eller udstyr må arrangørerne selv være med til at løfte 
udgiften. 

Vi er åbne over for, hvis arrangører ønsker en stand på børneområdet, hvor der gennem hele folkemødet kan 
køre aktiviteter. Arrangøren skal selv afholde udgifter forbundet med standen, herunder leje af telt. Vi sam-
mensætter et tilbud ud fra jeres ønsker, men forvent en udgift på ca. 5.000-10.000 kr.

Vilkår
Alle aktiviteter skal være gratis at deltage i. Aktiviteterne skal understøtte en dagsorden om sundere og 
bedre mad til børn, samt være involverende og spændende. 
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Alle der normalt arbejder med en dagsorden inden for børn og mad kan deltage på børneområdet, hvis de 
lever op til ovenstående. 

Andre kan også ansøge og beskrive hvorfor, de ønsker at deltage med en aktivitet på børneområdet.

Debatter om børn og læring
Debatter angående børn, sundhed og læring er et helt centralt tema under overskriften om Danmark som 
madland. Derfor er debatter om disse emner en del af folkemødets generelle debatprogram, som blev gen-
nemgået i detaljer i afsnittet ”Debatter og talks”. 
 
Alle aktører, der deltager på børneområdet på Madens Folkemøde, vil blive nævnt som partner på området 
og derved være medafsender på en agenda om at give børns sundhed de bedste vilkår fremover.

Kontaktperson/tilmelding: Marlene Schiött Rasmussen, 23440233, msr@madensfolkemoede.dk

MARKEDSLIV

Markedsliv er alt det sociale der skal binde Madens Folkemøde sammen. 
Det er de bedste fødevareproducenters stader, det sociale; fællesmiddag 
og spiseoplevelser, madfesten og udflugt i naturen omkring Godset. Kort 
sagt, alt det der skaber fest og glæde
 
Til Madens Folkemøde vil vi gerne invitere de mest interessante fødevareproducenter indenfor; for at vise
Lolland Falsters og Danmarks madpotentiale. Vi hilser spændende producenter fra hele Danmark
velkommen.

Stadeplads
• Alle stande er 3 x 3 m. 
• Materiel, møbler, dekorationer mm. bestilles sepperat eller medbringes selv.
• Madmarkedet vil være åbent i tidsrummet 10.00-18.00 fredag og lørdag. 
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Priser:
Stand (3x3m)    500 kr. (særpris år ét.)
No-show fee:   2000 kr.
Bord (183x76cm)   120 kr.  
Højt cafébord    100 kr.  
Stol     40 kr.  
Dug     60 kr.  
Strøm 220 V   300 kr. (dankortterminal, computer, lille køleskab o.lign.)

Vilkår:
Standen kan benyttes til: smagsprøver, salg af produkter til at tage med hjem. Det er ikke tilladt at sælge
måltider til indtagelse på folkemødet.
Vi prioriterer varer fra lokalområdet, danske fyrtårne og/eller interessante bud på et fødevaredanmark. I
udvælgelsen lægger vi vægt på lokale producenter, kvalitet og/eller spændende produkter. Både økologiske 
og konventionelle produkter er velkomne.
Udsmykning på selve standen er i selv ansvarlige for, og I kan opsætte de skilte, bannere mv. som I ønsker. 
På fællesarealerne er det ikke tilladt at have dekoration, flag eller standere stående. Dette er både af hensyn 
til brandsikkerheden samt til det samlede udtryk på Madens Folkemøde

Kontaktperson/tilmelding: Marlene Schiött Rasmussen, 23440233, msr@madensfolkemoede.dk

MULIGHEDER I ØVRIGT

Møder, mindre receptioner for ansatte, bestyrelse m.fl.
Der vil fredag og lørdag være mulighed for at afholde møder mm. i aflukket område/lokale.

Priser og detaljer følger. Begrænset kapasitet.

Det vil ligeledes være muligt at Madens Folkemøde står for at facilitere receptioner/møder. Kontakt os for 
tilbud.

Kontaktperson: Sigrid Gjessing, 28584319, sigrid@thefoodproject.dk

Harald Krabbe, Frederiksdal Kirsebærvin
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MADENS VENNER

Det er en overordnet målsætning for Madens Folkemøde, at rigtig mange vil støtte os, og at ingen kan købe 
sig til en meget dominerende position, som vil være styrende for debatten. Derfor har vi oprettet Madens 
Venner, der skal være et netværk af støtter og samarbejdspartnere rundt om Madens Folkemøde.
Madens Venner er både for den lille lokale producent, den store brancheorganisation, den internationale 
virksomhed og alle dem derimellem, der ønsker at støtte op om debatten og dialogen. Sponsorpakkerne, 
som det er muligt at indgå i, findes på næste side.

HOVEDPARTNER
Pris: Efter aftale

Målgruppe: Partnere, der ønsker særlig synlighed eller et særligt engagement i Madens Folkemøde.

Ydelser:
• Særlige muligheder for synlighed og engagement aftales individuelt
• Inkluderer alle dele af ”Stor Vennepakke” (se nedenfor)

STOR VENNEPAKKE
Pris: 50.000 kr. ex. moms

Målgruppe: Store nationale virksomheder og organisationer samt større lokale virksomheder som f.eks. 
banker, medier, revisionshuse, detailhandel m.v.

Ydelser:
• Synlighed: Stort logo på sponsorvæg og hjemmeside
• Takkes med logo i trykt annoncemateriale f.eks. i Folketidende
• Deltagelse ved ”backstage”-arrangement under Madens Folkemøde, maj 2019
• Invitation til minimum ét årligt netværksarrangement og mulighed for at invitere kunder med efter nær-
mere aftale
• 30 billetter til Madens Folkemøde 2019
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LILLE VENNEPAKKE
Pris: 10.000 kr. ex. moms

Målgruppe: Mindre og mellemstore virksomheder, lokale foreninger, organisationer m.v.

Ydelser:
• Synlighed: Logo på sponsorvæg og hjemmeside
• Deltagelse ved ”backstage”-arrangement under Madens Folkemøde, maj 2019
• 10 billetter til Madens Folkemøde 2019

MADENS LOKALE VENNER
Pris: 1.000 kr. ex. moms

Målgruppe: Alle mindre erhvervsdrivende o.l. fra Lolland-Falster, som ønsker at bakke op om 
Madens Folkemøde

Ydelser:
• Logo på hjemmeside
• To billetter til Madens Folkemøde

ANDRE MÅDER AT HJÆLPE MADENS FOLKEMØDE PÅ VEJ
Det er også muligt at blive en del af Madens Venner uden at lægge et kontant beløb. Virksomheder,
organisationer m.m. som har lyst til bakke op om projektet gennem et stykke arbejde, produktsponsorater
eller rabataftaler er også kærkomne. Alle som vil være med til at støtte op om projektet, har stor værdi for
Madens Folkemøde.

Kunne det være dig/jer? så kontakt Marlene Schiött Rasmussen på 23440233, msr@madensfolkemoede.dk
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Rammen om folkemødet er Engestofte Gods som ligger midt i Naturpark Maribosøerne og lige på 
søbreddens kant. Godset er kun fem minutter fra motorvejen i skellet mellem Lolland og Guldborgsund 
Kommune. Madens Folkemøde foregår på avlsgården med adgang til den private park, de private øer i 
søen med mere. Engestofte Gods har i 2015 fået renoveret den ”Gamle Lade” i Avlsgården i samarbejde 
med Realdania. Den fremstår i dag smuk med de gamle fritlagte bjælker og har både toiletter, moderne 
konferenceudstyr og et stort industrikøkken til fri afbenyttelse for tilberedelse af eksempelvis store 
langbordsmiddage. De resterende avlsbygninger er ligeledes i brug ved arrangementet; til Engestoftes 
julemarked rummer de op mod 7000 besøgende, så skulle regnen indfinde sig er der rigelig af indendørs 
faciliteter.  

ENGESTOFTE GODS

Udsigten fra godset over søområdet er i sin uforstyrrethed en af de smukkeste i landet, da den er aldeles uspoleret 

af bygninger og andre spor af menneskelig aktivitet. Godset er omgivet af et sjældent frodigt dyre- og planteliv, og 

går man en tur igennem skoven kan man spotte sjældne orkideer og se de ynglende havørne.
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HVEM ER VI? 

Madens Folkemøde er en almennyttig forening

Bestyrelsen består af:

Kasper Fogh 
(bestyrelsesformand. Politik- og kommunikationschef i Cevea)

Mette Egeskov 
(næstformand. Direktør på Engestofte Gods)

Lisbeth Olsgaard 
(head of branding i Landbrug & Fødevarer)

Per Kølster 
(brygger og formand for Økologisk Landsforening)

Henrik Høegh 
(tidl. fødevareminister, nu viceborgmester i Lolland kommune)

Peter Engberg Jensen 
(erhvervsmand, tidligere koncernchef hos Nykredit)

Kim Rahbek Hansen 
(restauratør og iværksætter)

Anne Birgitte Agger 
(direktør for Hotel- og restaurantskolen)

Claus Meyer 
(gastronomisk iværksætter)

Eksekvering: 

Foreningen har indgået en aftale med 
Food Organisation of Denmark som eksekverende partner, 

driftsorganisation og sekretariat for Madens Folkemøde. 

Foreningen Madens Folkemøde ejer konceptet 
og er den juridiske enhed.

Vi talér méd mad i mundén
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FORHISTORIE OG TAK
Foreningen Madens Folkemøde er pr. 28. sept. 2017 stiftet som vært for og afsender på folkemødet
hvor det ligeledes lykkedes det at rejse den indledende finansiering.

Madens Folkemøde har dog været længe undervejs og mange har hjulpet. Mette og Lise Egeskov fra
Engestofte Gods er idebagmænd på projektet der udsprang efter Engestofte Gods havde vundet
konkurrencen Fremtidens Herregård og derigennem fået støtte til ombygningen af den Gamle Lade
til en Fødevareambassade for Lolland Falster. Den nuværende form har mange været med til at lave
og alle der har været med på rejsen skyldes en stor tak.

Madens Folkemøde er støttet af bl.a. LAG, Erhvervsministeriets Landdistriktspulje, Realdanias
kampagne Fremtidens Herregård, Business Lolland-Falster, Guldborgsund Kommune og Lolland
Kommune. Endelig er der en helt uundværlig støtte fra det lokale erhvervsliv med bl.a. Beierholm,
Frederiksdal Gods, Krenkerup Bryggeri, FemernBelt Sekretariat, STRING m.fl.

KONTAKT FORENINGEN
Foreningen Madens Folkemøde. Søvej 10, 4910 Maribo - www.madensfolkemoede.dk
Se kontaktperson under hver sektion. Er du i tvivl så skriv til følgende adresse info@madensfolkemoede.dk

OBS: Alle priser i dette katalog er ex. moms - Vi tager forbehold for mindre ændringer til folkemødets 
endelige indhold.

Den Gamle Lade på Engestofte Gods der er istandsat med hjælp fra Realdanias kampagne Fremtidens Herregård.




