
   

Tag på markeder med PØ 
 

Markedstid er festtid! Lokale høst-, og havemarkeder, grønne-, mad-, og demokratifestivaler byder op til 

samtale, smagsoplevelser og inspiration.  Det er der, hvor have- og økologifolket mødes i et folkeligt mylder 

af boder, infostande, oplæg, rundvisninger mm.  

Som PØ medlem er det en stor oplevelse at være afsted, og som forening er det vigtigt for at skabe nye 

kontakter med haveinteresserede. 

Har du tid og lyst til at tage på marked med din forening? Når medlemmer tager initiativ til at bemande en 

markedsstand, så støtter foreningen med alt det den kan, så det er bare at sige til! 

 

Kom godt fra start 

Et par af PØ’s medlemmer og havenetværk har samlet erfaringer sammen, om hvordan man får sat en flot 

og indbydende stand op, og hvad det kræver at melde sig som markedsgruppe: 

 Find andre medlemmer ved at kontakte lokale havenetværk eller find dem i dit eget netværk.  

 

 Hvis muligt så hold et møde, hvor I planlægger dagen og koordinerer hvem der tager hvad med. Det 

er selvfølgelig også muligt at gøre over mail eller netværkets side på merelivihaven.dk. 

 

 Vær minimum to og helst tre personer, hvis det er et endagsarrangement, og gerne op til otte, hvis 

det er over flere dage. Det giver frirum til at gå rundt og se markedet, mens andre bemander 

standen, mulighed for at hvile snakketøjet i løbet af dagen, og hente frokost og kaffe til hinanden. 

 



   

 Vær helst to på standen ad gangen. Det handler om at få en god samtale i gang, og her er det 

vigtigt at kunne supplere hinanden, især når det drejer sig om faglige spørgsmål. 

 

 Læs op på foreningens historie, aktiviteter, hjemmesider mm., så I er rustet til at fortælle om 

foreningens arbejde og hvad man kan blive medlem af. Hav også gerne et overblik over netværk, 

kampagner (fx Giftfri Have) og i gangværende projekter.  

 

 Alt afhængig af standens omfang, så er det en god idé at mødes minimum en time før markedet 

starter. Som regel er der borde og stole, og nogen gange pavillon til rådighed, men tjek med 

arrangørerne i god tid inden. I skal have tid til at hilse på hinanden, sætte standen op, og gå dagens 

program igennem. 

 

 Der er ingen forventninger om at du er ekspert på alt. Det vigtige, er at du kan henvise til 

Havenyt.dk, bestyrelsen eller andre fagpersoner, hvis der opstår ubesvarlige spørgsmål. 

  

 En måde, hvorpå, at du får lov til at tale om noget, som du interesserer dig for og ved noget om, er 

ved at tage noget med. Kan du godt lide at fortælle om kompost, så tage kompost med. Tag i 

gruppen i den hele taget udgangspunkt i, hvad I har i haverne, hvad i hver især går op i, hvad i selv 

gerne vil lære mere om, så er alle på sikker grund – ingen PØ stand skal ligne hinanden – vi er dog 

en mangfoldighedsforening 

 

 

For at gøre det lettere at koordinere jeres deltagelse på standen, kan I oprette jeres egen netværksside på 

merelivihaven.dk, som gjort med Fyn (Markeder på Fyn), som I kan bruge år efter år, og til at koordinere 

flere markedsgrupper inden for samme region. 

 



   

 

 

Lav en sanselig og velkommende stand 

Der er mange måder at komme i kontakt med besøgende på. Det vigtigste er, at vores stande er sanselige, 

og at de besøgende slet ikke kan lade være med at komme og pille. Fyld standen med friske blomster, frø, 

en pæn dug og lækre, friske grøntsager.  

Her er nogle enkle tips, der gør, at de besøgende får en god oplevelse ved standen: 

 Brug PØ’s materialer som blikfang, til uddeling og som samtalestartere. Tag samtale-rekvisitter med 

fra din egen hverdag – noget som du gerne vil dele erfaringer omkring fx frø, grøntsager, blomster 

(i buket), billeder, haveredskaber, potter, have i mini-format (se billede), opbindingsteknikker, 

sædskifteplan, havebøger, kornvalse, frøposefoldning, uld i poser (gødning) osv.  

 

 Er I fra et lokalt havenetværk, så fortæl også gerne helt jordnært om erfaringerne og hvorfor I er 

med i et netværk. Du kan hente en folder om dit lokale netværk på www.merelivihaven.dk 

 

 Folk bliver glade for at få en lille gave med på vejen, og hvorfor ikke dele ud af havens overskud? 

Lav små frøposer med PØ klistermærker som lukkere. Del overskydende stiklinger ud i små 

avispotter. Del bøtter med kompostorme og meget mere! Der er skabeloner til klistermærker på 

www.merelivihaven.dk 

 

 Folk bliver også glade af at smage på noget godt. Flere medlemmer har haft spiselige blomster med 

i krukker, smagsprøver af frø (sødskærm, fennikel, blomsterkarse) og smagsprøver af gulerødder og 

peberrod, Lejre-netværket har med succes lavet forskellige pestoer af havens urter.  Se opskrift på 

www.merelivihaven.dk 

 

 En aktivitet eller konkurrence virker også godt, og også gerne noget til børn fx ”Gæt et frø” eller 

”Gæt en plante”. Kort oplæg om jord, biodiversitet eller frø (fx med udgangspunkt i folderne), hvor 

folk kan stille spørgsmål efterfølgende (hvis I føler jer rustet til det). 

 

 Lad gæsterne selv udføre opgaver på standen, såsom at folde en frøpose, pakke en plante ind – 

osv. Når mennesker har gang i hænderne, falder samtalen så let. Du er ikke en serviceperson, du 

skal ikke gøre det hele – og slet ikke, når det faktisk fremmer samtalen, at andre arbejder. Tænk 

virkelig ind, hvordan du får gæsterne til at få hænderne i foreningen. 

 

På nogle markeder, er der mulighed for at holde små oplæg/rundvisninger – det kan I byde ind på 

eller lade være. 



   

 
  

Bestil materiale til jeres stand 

Du kan bestille materialer til uddeling hos vores sekretariatsleder på info@praktiskoekologi.dk. For at gøre 
det let for alle, har vi lavet 3 pakker – alt efter markedets størrelse.  
 
I kan læse om de forskellige folder og se dem på www.oekologi.dk/bliv_aktiv/del_foldere_ud/ 
 

Lille pakke 
fx til et lokalt og privat endags-arrangement, åbne havelåger, kurser mm. 

 40 flyers 
 25 foldere af hver (3 forskellige) 
 5 foldere (bliv frivillig – folder til nye medlemmer) 
 30 blade 

 
Mellem pakke 
fx til et lokalt endags-marked eller et større privat arrangement 

 75 flyers 
 50 foldere af hver 
 10 foldere (bliv frivillig - folder til nye medlemmer) 
 1 kasse blade 

 
Stor pakke 
fx til høstmarked eller lignende større markeder 

 125 flyers 
 100 foldere af hver 
 20 foldere (bliv frivillig - folder til nye medlemmer) 
 2 kasser blade 

 

mailto:info@praktiskoekologi.dk


   

Har du brug for en skræddersyet pakke til større arrangementer, så kontakt vores projektleder Sandra: Tlf: 

22885551 eller sandra@praktiskoekologi.dk 

 

Andet materiale, I selv kan downloade 

Vi har lavet en række materialer, der skal gøre det sjovere, lettere og mere praktisk for jer, når I står på en 

stand. Har du ønsker til andet materiale, så tag endelig fat i Sandra på sandra@praktiskoekologi.dk.  

Lige nu kan I downloade følgende på www.merelivihaven.dk: 

Til frøposer og dekoration m.m. 

 Mere Liv i Haven-logoer 

 Mere Liv i Haven – labels  

 Biodiversitets-plakat 

 Mere Liv i haven-plakat 

 Kompost-plakat 

Til uddeling 

 Folder om jeres netværk (I kan selv redigere tekst) 

 Opskrifter på pesto af havens urter (til uddeling) 

 

                               

 

 

 

Det er altid godt med erfaringer, både gode og dårlige, så send dem endelig til Sandra, så opdaterer vi vores 

vejledning til at stå på markeder løbende. 

 

Mere liv i haven-plakat Biodiversitet-plakat Kompost-plakat 

mailto:sandra@praktiskoekologi.dk
mailto:sandra@praktiskoekologi.dk
http://merelivihaven.dk/download/Mere_liv_i_haven_etiket_ude.pdf
http://merelivihaven.dk/download/Aaben_folder_til_alle_netva.pdf
http://merelivihaven.dk/download/Pesto_af_havens_urter.pdf

