
Hjælp til på marken 
 
 

Støt MARKEN og få derudover frisk luft, fysisk arbejde og socialt fællesskab og indsigt i 
grøntsagsdyrkning. 

Desuden en stor årlig høstfest. 
 

Vi har brug for personer på en liste vi kan ringe til når det brænder på. 
Du kan altid sige nej! 

 
 

Når vi mødes og hen ad vejen kan vi jo altid drøfte omfanget og typen af arbejde der 
passer dig. 

Det kan være fast et par timer om ugen, eller efter behov eller en bestemt opgave. 
Hen af vejen kan der måske blive tale om aflønning til dem der ønsker det! 

 
 

Pt. er der 30 personer ind over og folk synes det er hyggeligt at hjælpe. 
Men vi har brug for mange flere faktisk. 

For ikke at trække på de samme mennesker hele tiden. 
På forhånd tak! 

 
Der er altid brug for en til på holdet! 
Vi arbejder ofte to timer ad gangen. 

du kan hjælpe mere eller mindre hvis du ønsker det. 
du kan prøve det ganske uforpligtigende. 

Opgaverne er mange og der er altid en opgave til dig - også selvom du har lidt "skavanker" 
Opgaver: 

Høste persille, løg, grønkål og bundte dem til salg. 
kom og gør dette fast f.eks. 1 gang om ugen. 

Trimme og vedligeholde boden er også en fast opgave. 
Hakke i rækkeafgrøder efter behov. Du kan enten komme alene og udføre et stykke 

arbejde, eller blive sat på et hold så vi virkelig rykker og får gjort noget på kort tid. 
Vi søger også tømrer smed og maler hjælp! 

Desuden en der kan hjælpe med hjemmeside og andet grafisk arbejde. 
Vi har folk der får løn men også mange der gør det uden betaling men af lyst og interesse. 
Der kan måske godt blive tale om løn på et tidspunkt også for 2 til 4 timer indsats en gang 

om ugen. Når du er lært op til jobbet og vi har råd til det. 
målet er at skabe en virksomhed der giver et fornuftigt afkast for den indsats vi yder. 

Vi håber og tror du vil finde det interessant og givende og hjælpe til på MARKEN 
derfor har vi også sat det lidt på spidsen med udtrykket: 

"gå til grøntsagsdyrkning" 
som en sport eller fritidsinteresse. 

Det er for alle aldersgrupper! 
ring skriv til: 

Jens 
Mobil 27 57 70 05 

Du må også gerne komme på besøg så vi kan mødes og snakke om det! 


