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I dette nummer: 

Nyhedsbrev 

Langelandsfødevarenetværk 

God vinter 
Så er det blevet koldt derude. 

Mørke skyer trækker op, corona-

en bliver ved, men fordelen ved 

denne årstid er at det snart ven-

der. Om lidt er det jul med alt det 

det indebærer af gaver og travlhed. 

Herfra skal lyde en tak for 

2020, et meget mærkeligt år på 

mange områder og et år vi nok 

aldrig glemmer. 

De bedste jule og vinterhilsener 

fra Turist- og Erhvervsforeningen 

Bæredygtigheds projekt 

vi alle bliver mere synlige i det vi gør. 

Måske beder vi vores logerende om at 

slukke for vandet når de børster tæn-

der. Nok for at spare penge, men det 

er jo også et af verdensmålene. Så skal 

man da også skilte med at man arbej-

der med bæredygtighed eller verdens-

mål nr. 6 

Der er 2 grunde til at arbejde med bæ-

redygtighed, en er ideologi en anden er 

økonomi og vi mener det er vigtigt at 

der også er økonomi i de tiltag som vi 

og I laver. 

Preben vil rigtig gerne komme ud til jer 

og spare med jer omkring hvad I gør i 

dag og måske om hvad I kan gøre for 

at gøre mere. Han kan også informere 

jer om hvad der er af regionale og nati-

onale tiltag og puljer, som I måske kan 

søge økonomisk hjælp i. 

Kontakt Preben Johansen på  

6251 3505 eller på  

preben@destinationlangeland.dk 

Turist- og Erhvervsforeningen Lange-

land har startet et nyt projekt omkring 

bæredygtighed på Langeland og speci-

elt hos de langelandske turistudbydere. 

Vi hører hele tiden om bæredygtighed 

og FN’s 17 verdensmål, og de fleste 

kan godt blive enige om at vi alle skal 

gøre noget for at mindste vores afsæt 

her på jorden. Men hvad gør din virk-

somhed?  

Jo vi ved godt at du sikkert gør meget 

allerede, grøn strøm, affaldssortering 

osv, men fortæller du det til nogen? 

Bruger du det i din markedsføring? Står 

det på din hjemmeside eller din Face-

bookside? 

VisitDanmark har lavet en undersøgel-

se der viser at 17% af tyske turister har 

bæredygtighed som et vigtigt motiv for 

valg af feriedestination, og den mål-

gruppe er stigende. 

Vi har ansat Preben Johansen som I 

kender i forvejen til at arbejde med at 

har idéer, eller har brug for at få forfi-

net nye koncepter indenfor fødevare-

produkter eller fødevareoplevelser. I 

2021 afholdes der 1 forløb á 3 under-

visningsgange før sommerferien og igen 

1 forløb á 3 gange efter sommerferien. 

For at deltage skal du have et cvr-nr der 

max er 3 år gammel.  

Kontakt os hvis du vil høre mere. 

Hvis du har brug for hjælp til at kon-

kretisere og teste din idé inden den 

sættes i produktion, samt til at forstå 

og nå dine kunder. Så starter der et 

nyt forløb, hvor du skal arbejde med 

din forretningsforståelse og koncept-

udvikling, ligesom du får konkret 

sparring med eksperter og andre fø-

devareiværksættere.  

Forløbet henvender sig til dem der 

IværksætterDanmark 



Langelandsfødevarenetværk er et lokalt fødevarenetværk, hvis mål er at samle og dele viden og erfaringer med 

hinanden fødevareproducenterne, fødevareiværksætterne, restauratørerne, bagerne, jordbrugerne, fiskerne og kød-

producenterne imellem. Vi skal støtte hinanden til at videreudvikle vores virksomheder, afsætte vores produkter 

og udbrede kendskabet til de Langelandske fødevareoplevelser. Sammen skal vi øge vores kompetencer, finde og 

dele ny viden og formidle den positivt videre.  

Bedst i længden 

Turist- og Erhvervsforeningen Langeland 

Torvet 5 

5900 Rudkøbing 

Telefon: 6251 3505 

E-mail: preben@destinationlangeland.dk 

www.destinationlangeland.dk 

Langelandsfødevarenetværk 

Støttet af Ministeriet for  

Naturerhverv og EU 

Bagenkop Kro 
Bette Jette v/Kim Nielsen 
Bøstrup Strandgård 
Den Gode Slagter 
Enghavegård vedr. Schou 
Fiskekutteren Liljen SG23 
Fiskerne i Spodsbjerg Havn 
Fiski 
Frugt og grønt bod 
v/Bodil Christensen 
Frugtavler Peder Evald 
Pedersen 
Generalen v. Pichardts 
Hedo's Bageri 
Hotel Skandinavien 
Humble Bageri 
Humble Kro 
Humblebageren i Bagenkop 
Hyben Vital 
Lundsgård Frugtplantage 
Malby Glutenfri brød mix 
Pletkærgård 
Rubenlund Agro A/S  

Skovsgaard Cafe’ og Gårdbutik 

Skovsgaard Gods 
Snødeslagteren 
Spodsbjerg kutterfisk  
Strandlyst Frugtplantage 
Strynø Gaardbutik & 
Gaardcafe 
Slikhuset-Rudkøbing 
StrynØfrugthave 
Stæhrs Bageri 
SuperBrugsen Rudkøbing 
Søbanke 
Tranekær Slot og Gods 
Tranekær Slotsmølle 
Vandkants is - Lohals 
Øhavsmarkedet 
Anne Dall 
Anne Mette Wandsøe 
Gunvor Rosell 
Lars Chr. Prytz 
Lene Lautrup 
Tove Iskov 

Medlemmer 

Bliv medlem af  Turistforeningen 

Som I har kunnet læse i avisen og på Facebook så går 
Turist- og Erhvervsforeningen Langeland en svær frem-
tid i møde, nu helt uden hjælp fra Langeland kommune. 
Anne Mette Wandsøe er opsagt som direktør for for-
eningen og Preben Johansen er flyttet over som projekt-
koordinator i vores bæredygtighedsprojekt. 

Bestyrelsen kæmper for at holde gang i turistkontoret til 
glæde og gavn for hele Langeland og alle de gæster og 
turister som besøger vores dejlige ø, og dermed også til 
glæde for jer. 

For at vi skal komme i mål og bevare også dette net-
værk, er vi i gang med at rekruttere medlemmer. Så hvis 
I kender nogen som kunne tænke sig at være medlem, så 
opfordre dem kraftigt til at melde sig ind i vores for-
ening. Det koster 277,50 for et privat medlemskab. Men 
ring til os og hør nærmere, hvis du vil støtte op om Tu-
rist- og Erhvervsforeningen Langeland 

LAG-LLSAE 

Selv om der sker store ændringer  her på kontoret, 
så er der stadig mulighed for at søge LAG midler 
også fremadrettet. 

Anne Mette Wandsøe fortsætter som LAG-
koordinator for Langeland og der vil i 2021 være 
ansøgningsrunder d.  

Du kan læse mere på www.lag-llsae.dk eller kon-
takte LAG koordinatoren pr. mail på lag-
llsae@destinationlangeland.dk 


