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Anderledes sommernummer af 

DUG-bladet 
 

Denne udgave af DUG-bladet, bliver lidt anderledes end 

normalt, idet dette forår/sommer har vendt op og ned på 

rigtig mange ting grundet, den aktuelle situation med 

Covid 19. 

 

Derfor har vi, som bekendt været nødsaget til, at aflyse de 

fleste af forårets og sommerens arrangementer. I stedet 

har vi i dette nr. af bladet valgt, at præsentere de 3 

bestyrelser som DUG Danmark består af: DUG Jylland, 

DUG Sjælland og DUG Fyn. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne har fortalt lidt om dem selv, 

samt hvad de godt kan lide ved Den Unge Gartner. 

 

Vi glæder os rigtig meget til, igen at kunne se jer til alle 

vores spændende arrangementer som 

gartnerivandringer, virksomhedsbesøg, 

bowlingarrangementer og andre fede aktiviteter. 

 

Indtil da, må I have en rigtig god sommer.  

 

Den Unge Gartner 



 

 

 

  
Mød Den Unge gartners Bestyrelser 
 
DUG- Jylland 
 

 

Formand: Torben møller 

Start: 2000 

Arbejde: Salgskonsulent hos Pindstrup i  

Danmark, Norge og Sverige 

Det bedste ved den unge gartner: Det giver et stort 

netværk, og mulighed for at komme ud og se mange 

forskellige ting. 

 

 

Bestyrelsesmedlem: Lukasz Dariusz Chrystofiak 

Start: 2018 

Arbejde: Faglærer på Jordbrugets  

UddannelsesCenter Århus 

Det bedste ved den unge gartner:  

Netværk og alle de muligheder for at se 

branchen indefra ved de forskellige  

arrangementer 

 

 

Kasser: Thomas Bak-Østerby 

Start: 2010 

Arbejde: Forsøgstekniker ved Institut for  

Fødevarer, Aarhus Universitet 

Det bedste ved Den Unge Gartner:  

Giver mulighed for at se forskellige virksomheder og 

for at kommunikere med andre fra gartnerierhvervet 

 

DUG - Sjælland 

 

 

Formand: Adam Lentz 

Start: 2000 

Arbejde: Arbejder som Driftskoordinator  

i Hede Danmark hvor jeg primært tager mig  

af vores storkunder. 

Det bedste ved Den Unge Gartner: Den Unge Gartner har 

givet mig meget gennem tiderne.   Nogen meget 

spændende vandringer og udlands ture. 

Man møder mange mennesker indenfor faget og gennem 

tiden får man rigtige gode venskaber.    

 

 

Suppleant: Katja K. Hansen 

Start: 2017 

Det bedste ved Den Unge Gartner: Vores hyggelige 

vandringer 

 

 

Næstformand: Jan Hansen 

Kasser: Lennart Beijer Jønsson 

Start: 1991 

Arbejde: Vagt 

Det bedste ved den Unge Gartner: Det faglige fællesskab 

 

 

 

 



 

  

 
DUG- Fyn 
 

 

Formand: Paw Hjortsballe Aamand  

Start: 2005 

Arbejde: Gartner på Tvillingegaarden 

Det bedste ved den unge gartner: Vores møder hvor man 

kan få “gratis mad”. Ej pjat det gir rigtig meget socialt 

mellem gartnere og gartneri, specielt til vores 

arrangementer og til vores vandringer.  

 

 

Næstformand: Martin Dupont Andersen  

Start: 2018 

Arbejde: Sælger på Gartneriet Lundager 

Det bedste ved Den Unge Gartner:  

Arrangementerne, Vandringerne, Ørbæk Marked etc 

 

 

Kasser: Asbjørn Lynge Kristensen 

Start: 2011 

Arbejde: HR på Lundager 

Det bedste ved Den Unge Gartner:  

Glad for at arrangere gartnerivandringer,  

Bowling og Ørbæk Marked. 

 

 

Kommende Kasser: Josephine Ørskov Neppl  

Start: 2018 

Arbejde: Blomsterdekoratør elev 

Det bedste ved den unge gartner:  

Det bedste ved den unge gartner er det  

forhold som mange får med hinanden og de oplevelser 

man kan få sammen på kryds og tværs af hele Danmark 

 

Redektør/webmaster: Mads Blach Madsen  

Start: 2010 

Arbejde: Produktionsplanlægger/HR –  

Gartneriet Hjortebjerg 

Det bedste ved den unge gartner:  

Det unikke netværk med fælles interesse og  

passion for det grønne erhverv 

 

 

Bestyrrelsesmedlem: Mareike  

Start: 2020 

Arbejde: Gartner elev hos Sakata 

Det bedste ved den unge gartner:  

Møder en masse mennesker inde for samme  

branche.   

Være med til at arrangere og præge hvilke 

arrangementer, der skal være. 

 

 

Bestyrrelsesmedlem: Karoline Hofstedt  

Start: 2015 

Arbejde: Væksthusgartner 

Det bedste ved den unge gartner:  

Det bedste ved Den Unge Gartner er  

sammenholdet hele vejen rundt og man kan udveksle 

erfaringer fagligt. Vi er et godt team 

 

Sekretær: Jeanette  

Start: 2018 

Arbejde: Gartnerelev hos  

Alfred Pedersen og Søn 

Det bedste ved den unge gartner:  

Det netværk man får udviklet internt i bestyrelsen og 

mellem medlemmerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
2020-2021 



 

 

  Vores vision og kommende 

arrangementer for fremtiden 

 
• Vi arbejder på at gøre vores kommunikations 

flader mere dynamiske og optimere vores 

hjemmeside.  

 

• Vi vil rigtig gerne arrangere flere udlandsture hvor 

vi kan se haver og gartnerier.  

 

• Vi håber på at få endnu flere unge samt ældre 

gartner som medlemmer både dem under 

uddannelse og de udlærte. 

 

• Vi vil fortsat gøre en stor indsats for at de længere 

varende arrangementer bliver med den bedst 

mulige overnatning. 

  

• Vi håber også på at blive endnu bedre til at 

sammenarbejde om arrangementer og ide 

udvikling på tværs af hele Danmark 

 

 

 

Modtag DUG 

bladet på mail 

DUG – Landsforening 
Paw Hjortsballe Aamand 

Lumby – Tårupvej 54 5270 N 

Mobil 27572673 – p.aamanden@mail.dk 

Vi vil gerne prøve at udsende Dug 

bladet på mail til jer, og i den 

forbindelse har vi brug for jeres 

mailadresse 

Send den gerne med det samme, tak  

 

Send venligst dit medlemsnummer og 

din mailadresse til info@dug-

danmark.dk 

 

Sendes på mail sådan her: 

Nr 204   xxx@mail.dk 

 

Medlemsnummer står bag på bladet, 

nummeret oven over adressen 

 

På forhånd tak 

Torben Møller 

 

DUG Danmark 

 

DUG-Bladet 

Den Unge Gartner 

Udgives af foreningen 

Den Unge Gartner 

 

Redaktør/webmaster: 

Mads Blach Madsen 

Mobil. 27 29 13 91 

Mads2088@hotmail.com 

 

Adresseændringer / 

Ind- og Udmeldelser: 

Torben Møller 

Harevænget 5 

8450 Hammel 

tlf. 86 96 32 82 

torbenm@sol.dk 

Oplag: 350 stk. 

Prepress/tryk 

Kosmos Grafisk ApS 

tlf. 66139075 

 

Landsformand: 

Paw Hjortsballe Aamand 

Lumby-Tårupvej 54 

5270 Odense N 

Mobil: 27572673 

p.aamanden@mail.com 

 

Kontaktpersoner: 

DUG Sjælland 

Adam Lentz 

Mellemsvinget 3 

3010 Ølsted 

Tlf. 49 15 16 15 

Mobil. 30 31 10 16 

adamlentz@ofir.dk 

 

DUG Jylland 

Torben Møller 

Harevænget 5 

8450 Hammel 

tlf. 86 96 32 82 

torbenm@sol.dk 

 

DUG Fyn 

Paw Hjortsballe Aamand 

Lumby-Tårupvej 54 

5270 Odense N 

Mobil: 27572673 

p.aamanden@gmail.co

m 

mailto:info@dug-danmark.dk
mailto:info@dug-danmark.dk
mailto:xxx@mail.dk


 

 

 

 

 

Tag med DUG Sjælland til en unik 

oplevelse efter lukketid 
Tirsdag den 11/8-2020 fra kl. 19.00 til 21.15 

Med forbehold for ændringer grundet den 

nuværende situation med Covid19 

 
En rundvisning i Zoologisk Have forgå efter lukketid. 

Guiden leder os forbi udvalgte anlæg og fortæller 

gode historier om dyrene og svarer på spørgsmål. Vi vil 

oplev den fredfyldte stemning i Haven efter lukketid, 

når dyrene og vi har Haven for os selv. 

 

Jeg håber meget på at vi kan komme ind se det ny 

pandaanlæg. Jeg arbejdet på at få en til fortælle 

omkring anlægsfasen af pandaanlæg. 

 

Vi mødes ved hovedindgang kl. 18.50. adresse 

Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg. 

Prisen for denne spændene tur vil ligge på 100 kr. pr. 

person børn under 3 år kommer gratis med. 

 

Tilmelding til tur skal ske sent den 1/8-2020. 
Tilmelding kan ske til Adam Lentz på Tlf. 30311016, 

adamlentz@ofir.dk. 


