
	  

	  

Pressemelding   12-11-2013 
 
 
Få faglig viden og styrk netværket på Økologi-Kongressen 
 
Når man er flere af sted sammen til Økologi-Kongres, får man nogle hyggelige timer med sine 
kolleger og nogle at dele oplevelsen med. 
 
Økologi-Kongressen er en oplagt mulighed for at skabe og styrke de sociale relationer til 
samarbejdspartnere og kolleger. En af måderne, det kan gøres på, er ved at følges ad i en gruppe. 
Økologirådgiver Diana Boysen Poulsen, der arrangerer en gruppetur til Økologi-Kongressen for anden gang i 
træk, fortæller: 
 
- Jeg skal selv af sted med 6-7 landmænd denne gang, og de synes alle, det er rigtigt hyggeligt, at de skal 
følges med kolleger fra lokalområdet. På den måde får de nemlig lige snakket med hinanden og hørt, 
hvordan det står til, forklarer hun. 
 
Selv får hun snakket med landmændene på en anden måde end til daglig, og det er en god måde at lære 
dem bedre at kende. Samtidig følger hun også op på, om de får brugt den nye faglige viden fra kongressen, 
når hun besøger dem igen i sit arbejde. 
 
Forskellige interesser er ikke noget problem 
I Dianas gruppe er der forskellige interesseområder alt efter hvilken type landbrug, de har. Derfor kommer 
gruppen også til at dele sig undervejs. 
 
- Man skal selvfølgelig høre om det, som er relevant for én selv, så man får så meget brugbar viden med 
hjem som muligt. Men selvom vi splitter os op, så samles vi igen flere gange undervejs. F.eks. har vi aftalt at 
sidde sammen til kongresmiddagen. Både fordi vi så sidder med nogle, vi kender, og fordi vi på den måde 
kan dele vores oplevelser og nye viden med hinanden, slutter Diana 
 
Hun anbefaler på det varmeste andre at arrangere gruppeture til kongressen, fordi det er en rigtig god måde 
at være sammen på samtidig med, at man får en masse ny faglig viden.  
 
Økologi-Kongres 2013 finder sted den 27.-28. november i Vingsted hotel og konferencecenter nær Vejle. 
Den endelige tilmeldingsfrist er den 17. november. Man kan læse mere om kongressen og tilmelde sig på 
www.okologi-kongres.dk  
 
Yderligere oplysninger 
Se hjemmesiden www.okologi-kongres.dk,  eller kontakt Tomas Fibiger Nørfelt, Videncentret for Landbrug, 
Økologi, tlf. 87 40 54 94, mobil 40 46 92 46, e-mail tfn@vfl.dk eller Diana Boysen Poulsen, Centrovice, 
tlf. 63 62 16 09, e-mail: dbp@centrovice.dk. 
 
Kongressen organiseres af Videncentret for Landbrug, Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening. 
Endvidere deltager Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) 
samt Foreningen for Biodynamisk Jordbrug i tilrettelæggelsen. Den Europæiske Union ved Den Europæiske 
Fond for Udvikling af Landdistrikter, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Fonden for 
økologisk jordbrug har deltaget i finansiering af projektet. 
 
 

	  
	  


