Hej og
velkommen til
Fridas Have
Jeg er Dorte Bruhn, jeg er ansvarlig blomsterbonde ved
Tystrup Sø udenfor Fuglebjerg
Jeg dyrker og sælger håndplukkede, bæredygtige friske og
tørrede buketter fra min egen usprøjtede blomstermark
Jorden bliver certificeret økologisk fra den 16. april 2023,
når mine 3 hektar er omlagt
Virksomheden er opkaldt efter min tro følgesvend gårdhunden
Frida. Frida betyder fred. Det her er et fredeligt sted

Fridas Have er en
del af slow flowers
bevægelsen
I flere lande vokser småskala blomsterdyrkere frem
Vi kalder os blomsterbønder, og vi tilbyder et holdbart
alternativ til den konventionelle blomsterindustris storskala
import af sprøjtede blomster, dyrket som monokulturer og
fløjet til kunderne langvejs fra
Blomsterne i Fridas Have dyrkes sprøjtefrit på friland og kun i
sæson og sælges både til private og erhvervskunder

Blomster taler et
universelt sprog
Min blomsterdyrkning til salg startede i foråret 2021, efter jeg
købte en ejendom med 3 hektar sund jord. Jeg fyldte 30 højbede
med 1-årige blomster, jeg havde spiret fra frø, og jeg har ikke set
mig tilbage siden
Valget faldt på dyrkning af blomster efter bæredygtige metoder,
fordi jeg opdagede, at der er stor efterspørgsel efter økologiske
snitblomster, og fordi jeg kan være med til at øge biodiversiteten

Blomsterne
dyrkes med stor
omsorg for jorden
Jeg dyrker blomster med en klar intention om at understøtte
en holdbar fremtid, hvor alle individer og planter har deres
plads. Jeg er uddannet inden for permakultur og benytter
disse etikker og principper som dyrkningsmetode
Der graves ikke i jorden, men jordforbedres ved at tilføre
kompost, gødning fra egne dyr, urin og grøntgødning. Alt i
haven genbruges, der opsamles regnvand, alle materialer er
så vidt muligt gratis eller genbrugte

Visionen for
Fridas Have
Jeg vil gerne gøre en god forskel for biodiversitet og klima
Salg af og undervisning om mine buketter og dyrkningsmetoder skaber bevidsthed og viden om et ansvarligt og
bæredygtigt alternativ til konventionelle blomster
Et inkluderende fællesskab opstår omkring naturen, slow
living, blomsterne, insekterne, dyrene og permakultur. Der
opstår et ønske om at ændre mindset fra overforbrug til at
låne, dele og genbruge til fordel for klimaet, naturen og
mennesker

Iværksætteriet og
salgskanalerne
Jeg arbejder 2 dage om ugen som administrationschef i et
startup i Roskilde, der sælger kvalitetstrægulve
De øvrige dage driver og markedsfører jeg Fridas Have,
lærer utallige nye skills og opbygger netværk og relationer
Salg foregår via vejbod, VIP medlemskab, blomsterbar,
abonnement, markeder, lokale blomsterhandlere, designere
og florister, workshops, events og kommissionssalg

Storytelling og
udfordringer for
Fridas Have
Hvordan får jeg mennesker til at erfare, at mine blomster er et
værdifuldt, klimavenligt valg, og hvordan giver jeg dem
adgang til blomsterne mest bæredygtigt?
Hvordan samarbejder jeg bedst med blomsterhandlere, der
gerne vil inddrage mine bæredygtige blomster i deres
sortiment?
Den politiske agenda tilsidesætter, at konventionelle blomster
er giftige! Importerede, sprøjtede blomster er ikke regulerede,
og det er et problem. Hvor ”aktivistisk” bør/må jeg være?

1000 tak for din opmærksomhed
info@fridashave.dk
insta @fridas_have
www.fridashave.dk
Blomsterbonde Dorte Bruhn
Hestehavevej 3, Vinstrup, 4250 Fuglebjerg
4015 5170 / 5550 5170
håndplukkede, bæredygtige buketter dyrket på friland
som permakultur, salg af blomsterfrø og workshops

