
 
HVAD ER MADMØDET?  

Med Madmødet 2020 sætter vi spot på den fødevarevareudvikling, der løbende sker i Midt– og 

Vestjylland ved at invitere til dialog mellem: dem der spiser, dem der høster, dem der fisker, 

dem der tilbereder og dem der bestemmer. Folket, producenten, kokken og politikeren. Mad-

mødet er ikke blot et enkelt møde eller en enkelt smagsprøve på det, regionen kan, men sum-

men af utallige møder om mad på tværs af brancher og interesser nu og i årene frem. 

Bag Madmødet står Business Region MidtVest, som er et samarbejde mellem de syv midt- og 
vestjyske kommuner: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Skive og 
Struer. Målet for samarbejdet er at styrke væksten, skabe nye jobs og tiltrække kvalificeret ar-
bejdskraft til området. 

Madmødet er samlet omkring en række aktiviteter i dagene 14.-16. maj 2020 ude hos produ-
center og fødevareerhvervets øvrige aktører i de syv kommuner. Se mere på madmødet.dk. 

KÆRE MIDT- OG VESTJYSKE LANDMÆND OG FAMILIER 

Vil du være med til at synliggøre landbruget i Midt– og Vestjylland?  

Så meld dig som vært til ”Spis ved bondens bord”, som er en del af Madmødet 2020.   

Som vært byder du den 16. maj 2020 interesserede borgere indenfor til en rundvisning og et måltid 

baseret på gårdens primære råvarer. Meningen er, at der opstår en masse uformel snak, som skal 

bringe jer landmænd og øvrige borgere tættere sammen. Vi tror på, at det vil skabe en øget stolthed 

over landbruget blandt borgerne, når de ser, hvad der sker bag scenen på den gård, de kører forbi 

hver dag, eller som de ikke vidste var lige et stenkast fra hvor de bor. 

Se næste side for praktiske informationer. Vi håber, I har lyst til at være med! 

Mange hilsner jeres lokale Landboforening og Business Region MidtVest 

http://brmidtvest.dk/om-os


VIL DU VÆRE MED TIL ”SPIS VED BONDENS BORD”? 

Hvad: Som vært inviterer du på en rundvisning på gården, hvor der er plads og tid til uformel snak og 

spørgsmål fra gæsterne. Efter rundvisningen byder I gæsterne på middagsmad med fokus på  jeres egne 

råvarer. I bestemmer selv hvilke retter I laver og hvor mange gæster, I åbner op for. Om I spiser i den 

pæne spisestue, i køkkenet, på terrassen eller i marken er op til jer. 

Økonomi: Som vært får I 150 kr. pr gæst  til at dække jeres omkostninger. I afregner med jeres lokale 

landboforening efterfølgende. Gæsterne betaler ved tilmelding (100 kr. per voksen og børn spiser med 

gratis. De resterende omkostninger dækkes af Business Region MidtVest og jeres lokale landbofor-

ening).  

Hvor: Vi regner med at mindst 75 gårde deltager rundt om i de 7 kommuner. 

Hvornår: Lørdag den 16. maj 2020 kl. 11.00-14.00.   

Hvem: Den primære målgruppe er lokale børnefamilier. 

VIGTIGE DATOER OG NÆSTE SKRIDT 

1. marts 2020: Sidste frist for tilmelding som vært   

Send en mail til din lokale Landboforening, hvis du vil være vært ved ”Spis ved Bondens Bord”  

Niels Kristian Fruergaard: nkf@sagro.dk (Holstebro Struer Landboforening, Herning-Ikast Landbo-

forening) 

Jens Møller: jmn@vestjysk.dk (Vestjysk Landboforening) 

Henrik Damgren: hd@lemvig-landbo.dk (Lemvigegnens Landboforening) 

Lars Kristensen: elmegaarden@fibermail.dk (Landbo Limfjord) 

 

20. marts 2020: Sidste frist for at sende information om jer og jeres gård  

Når I har tilmeldt jer som vært skal jeres arrangement med i Madmødets program. Landboforenin-

ger sender en liste over de informationer, de har brug for fra dig. Du kan enten selv oprette et arran-

gement på madmodet.dk/vil-du-vaere-med eller du kan sende information og et billede til din loka-

le Landboforening, som kan hjælpe med at oprette eventet.  

1. maj 2020: Sidste frist for borgernes tilmelding til jeres arrangement  


