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 Ny podcast om generationsskifte i landbruget: Jordbrug, 
 iværksætteri og det gode liv med Tine Svensson 
 Madland optog for første gang podcast live under Food Festival i 
 Aarhus. Her satte de jordbrugsiværksætter og madsystembryder 
 Tine Svensson stævne for at blive klogere på hendes virke og 
 vision efter at have overtaget slægtsgården, Reballegaard, i Søvind 
 lidt udenfor Horsens. En ny episode af Madland Podcast er ude. 
 Læs og hør nærmere her og i din foretrukne podcast-app. 

 Hvad vil det sige at iværksætte et jordbrug, der ikke kun skal dyrkes grøntsager, men også 
 tilbydes en bred vifte af aktiviteter til lokalsamfundet? Og hvordan hænger 
 jordbrugsdrømmen og iværksætteri sammen med det gode liv? På Tangkrogen i Aarhus 
 under Food Festival inviterede stifter af Madland, Marie Sainabou Jeng, til samtale på 
 festivalens smukkeste scene. Lyt med og mød Tine, der har overtaget nøglerne til 
 slægtsgården Reballegaard i Søvind tæt på Horsens. Her er hun, hendes mand og to børn i 
 fuld sving med omdanne gården til et økologisk og regenerativt jordbrug. 

 Ambitionen er at gøre gården til en platform for et væld aktiviteter, der bl.a. tæller 
 undervisning, formidling, rehabilitering, træningsforløb, og kultur-, privat- og firmaevents, alt 
 sammen understøttet af et økologisk jordbrug drevet efter regenerative principper på den 30 
 hektarer store grund. 

 Fællesskab sætter scenen for gentænkning 
 “Det skal gerne kunne danne ramme for mere liv på landet og flere fællesskaber. Tilbage i 
 tiden har gårdene jo været sådan nogle katalysatorer i et lokalsamfund, og det synes jeg der 
 ville være noget smukt i, hvis man kunne genskabe i en ny form, så man faktisk får lyst til at 
 komme ud og opleve, hvor dejligt der også er, derude hvor der ikke længere er gadelygter,” 
 fortæller Tine i den nye episode. 

 Tine håber, at kunne tiltrække andre visionære og forandringsvillige mennesker til at indgå i 
 partner- og værdifællesskaber. Det skal bidrage til opbygningen af Reballegaard som et 
 sted, hvor synergier opstår og nye fællesskaber dannes ved at bruge den omkringliggende 
 natur og jord som omdrejningspunkt for de projekter, de sætter i værk. 



 “En af Madlands grundpiller er at sætte scene til de nye og spirende stemmer. Personerne 
 bag de stemmer kalder vi madsystembrydere, fordi de i deres arbejde gentænker og bryder 
 med madsystemet, som vi kender det. Det er absolut nødvendigt, at vi gør plads deres virke 
 og visioner og lytter til nye tanker, idéer, spørgsmål og løsninger, hvis vi skal lykkes med et 
 mere bæredygtigt madsystem,” siger Marie Sainabou Jeng, stifter af det madpolitiske 
 samalingspunkt Madland og vært for Madland Podcast. 

 Mød Tine til en samtale om jordbrug, iværksætteri og det gode liv her 
 https://madland.dk/podcast/  eller i din foretrukne  podcast-app, og find alle episoder af 
 Madland Podcast  her  . 

 På  Madlands hjemmeside  kan du læse mere. Følg også  Madland på  Facebook  og 
 Instagram  @madlanddk  og vores  nyhedsbrev. 

 For yderligere informationer: 
 Marie Sainabou Jeng: Stifter og programleder 
 26147260 |  marie@madland.dk 

 Om Madland 
 Madland er et madpolitisk og fællesskabende samlingspunkt for os, der vil en bæredygtig 
 forandring  af madsystemerne i Danmark. Et samlingspunkt, hvor vi vil engagere, inspirere 
 og begejstre til undren såvel som handling. 

 Gennem møder, medier og viden vil Madland forbinde og ruste professionelle madfolk såvel 
 som madborgere til at tage aktiv stilling til vores ansvar og indflydelse i den bæredygtige 
 forandring. Sammen vil vi blive klogere på det uoverskuelige system, der ligger bag de 
 råvarer og produkter, vi spiser til daglig, og sætte scenen for nye møder, samarbejder og 
 værdifællesskaber blandt os, der tager gaflen i den anden hånd og arbejder og spiser for at 
 bryde med madsystemet, som vi kender det i dag. 

 Madland driver programmet Madland Koalitioner, hvor 23 jordbrugere, landmænd, 
 iværksættere, kokke, købmænd, producenter, NGO’er og forskere har forenet sig i det 
 madpolitiske samlingspunkt Madland om at gentænke maddanmark. 

 De 23 medlemmer af Madland Koalitioner er: Økoskabet, Seerupgaard, Rødder, Geobit, 
 SaitoCPH, Brøl, Il Buco, La Banchina, Johanne Birn, Pantrii, Changing Food, Coop 
 Crowdfunding, SenseOfNordicFood, Slow Food Danmark, Haver til Maver, Kitchen 
 Collective, Foodprint Nordic, Rabarbergaarden, Rasmus Holmgård, FoodSHIFT 2030, CPH 
 Food Space, Teresa Andersen og Morten Kromann Nielsen. 

 Madland er stiftet i 2020. 
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