
 
 
Mit navn er:  
Marie Juel  
 
Min bopæl og måske lidt om min familie: 
Jeg bor i Holmegård ved Næstved på Sydsjælland, sammen med min datter Laura på 4 år, i et 
rækkehus med have. 
 
Hvor jeg dyrker min haveglæde (altankasse, villahave, kolonihave, lille landbrug etc.?: 
Jeg dyrker min 1000 m2 store no-dig køkkenhave på den gård hvor Lauras far nu bor. Der dyrker 
jeg kartofler, kål, løg og græskar, som ikke kræver at jeg er der hver dag. 
I vores rækkehushave har jeg et bed på 8x1m, til de friske salater, grøntsager og 
sommerblomster.  
 
Til sommer flytter Laura og jeg til en større have, hvor vi igen kan have høns, kaniner og flytte den 
store og lille køkkenhave sammen i en. 
 
Hvad jeg har fokus på i min have/husholdning? 
Jeg dyrker primært spiselige planter, da min store hobby er mad og deraf en interesse for selv at 
dyrke den mad. Jeg dyrker no-dig, da jeg finder den metode mindst arbejdskrævende, både i tid 
og kræfter.  
Hønseflokken hjælper mig i efteråret og vinteren med at holde ukrudt, snegle og insekter fra 
bedene og giver mig lækre æg i betaling for deres tagselvbord. 
 
Hvorfor jeg gerne vil fremme økologisk dyrkning og PØ´s formål? 
For mig er det vigtigt at fremme økologisk dyrkning, fordi kemi ikke hører til i jorden eller i 
mennesker. Det er vigtigt for mig, at så mange mennesker som muligt bliver gjort opmærksomme 
på hvad den gift gør ved os, vores verden og de dyr og insekter der bor i den. 
 
Jeg ønsker at gøre det, at gro sin egen mad, så let for alle som mulig. Jeg ønsker at være med til 
at formidle og inspirere til, at danskerne igen dyrker basis grøntsager, frugt og bær i egne haver, i 
samme målestok, som under krigen. For specielt i denne tid med stigende madpriser, er det 
endnu vigtigere. For pengepungen, for mad-sikkerheden og sundheden. 
 
Jeg har de sidste 6 år passet min datter hjemme, passet vores gård og passet vores familieliv. 
Den “pause” fra hamsterhjulet, har vist mig hvor vigtigt det er for fællesskaber i vores liv og jeg 
har nydt fællesskabet jeg har haft med andre Pø’er og vil nu gerne give tilbage. 
 
Hvad jeg kan bidrage med til PØ´s bestyrelse: 
Jeg er uddannet i, og har altid arbejdet med, at drive forretning med alt hvad det indebære af 
administrative kvalifikationer, personalehåndtering, budgetter og regnskaber, salg og 
markedsføring, logistik, service. Jeg er som menneske meget praktisk anlagt og ønsker at gøre alt 
så jordnært og lige til som muligt.  
 
Min erfaring med bestyrelses- og frivillig/foreningsarbejde: 
Jeg har for to år siden startet en hjemmepasserforening på sydsjælland og var formand den det 
første år. 
Derudover har jeg selvfølgelig været medlem i et hav af forskellige foreninger i mit liv. 
 



 
 
Måske vil du skrive noget om dit erhverv/arbejde: 
Som sagt hjemmepasser jeg min datter, og viser hende hvordan verden ser ud. 
 
Før hun kom til verden, har jeg ledet diverse dagligvarer butikker, servicestationer og 
kundeservice afdelinger.  
Jeg har været ISO-audit repræsentant i en stor forsyningesvirksomhed på sjælland, som 
håndterede spildevand, affald, genbrugsstadioner og vand. 
Jeg har været kørselsleder for en stor forsyningsvirksomhed og, som det seneste biavler med 
online butik. 
 
 
 
 


