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NYHEDSBREV
MADE IN SØNDERBORG
cASEFORLØB MED EASV

Made in Sønderborg har indgået et samarbejde med EASV hvor foreningen er case på et iværksætter
valgfag henover efteråret. Valgfaget er for både byggekoordinatorer, markedsføringsøkonomer,
finansøkonomer, multimediedesignere og fashion designere. To grupper vil arbejde med Made in
Sønderborg som case og udarbejde tiltag og ideer til hvordan man kan udvikle foreningen inden for
både branding og markedsføring samt salg og logistik og vil løbende have dialog med både
Fødevarekoordinatoren og Styregruppen. Forløbet vil formentlig blive fulgt op af en eller to
praktikanter til foråret, som kan få lov til at handle på nogen af de gode ideer og tiltag. Vi glæder os
meget til at dele resultatet med jer alle..

tOUR-BO STREJFTOG

Mandag og tirsdag d. 8 og 9 september var Sigrun fra Als Risteri, Iver fra Domaine Nyballe, Preben
fra FoodLocal og Fødevarekoordinatoren Anne med på rundtur i Schleswig-Holstein og Sønderborgområdet for at besøge forskellige fødevareaktører og netværke med andre fødevarenetværk. Turen
var arrangeret af blandt andet Åse Ferrão fra InterReg-projektet TOUR-BO, som arbejder med
grænseoverskridende tematiske fødevareruter. På turen besøgte vi Antik-Hof Bissee, Odins i
Haithabu, Backensholz i Oster-Orhstedt i det tyske samt Benniksgaard, Hotel Alsik, Torvehallen,
Iskonditoriet, Ryesminde Mosteri og Hotel Baltic i det sønderjyske. Det var en rigtig god tur der gav
god anledning til at drøfte fremtid og mål for Made in Sønderborg og muligheder for udvikling og
samarbejde med andre fødevareaktører- og netværk.

SEPT. 2020

6400TORVEDAG

Vi har afholdt de første tre torvedage på Kastanie Alle. De første to gange var rigtig godt besøgt og
alle deltagerne har været glade og overraskede over efterspørgslen. Sidste gang, den 5. september,
var det dog tydeligt at mærke, at turisterne ikke længere er her. Vi har løbende evalueret mundtligt
og tog også en beslutning sidste gang om at udvide åbningstiden med en time, til kl 14.00, så det
følger butiksåbningstiden i byen om lørdagen. Torvedagene vil blive fulgt op af en evaluering af alle
de deltagende aktører, som kan være med til at forme næste års torvedage. Derudover skal
6400Torvedage overdrages til, at i højere grad at køre i regi af Made in Sønderborg dog med stadig
hjælp og sparring med Fødevarekoordinatoren.

fØDEVAREr-SPEEDDATING

Tønder Erhvervsråd og Tøndermarsk Projektet har kontaktet Made in Sønderborg for samarbejde.
Tønder har fået bevilliget penge til deres egen fødevarestrategi herunder oprettelse af
fødevarenetværk samt butik med lokale fødevarer. I den forbindelse har vi talt om at afholde et
”speedating”-arrangement for producenter/fødevareaktører og aftagere i de to kommuner. Håbet er
at både producenter, fødevareraktører, hoteller, restauranter, butikker og andre relevante
virksomheder fra området vil deltage. Derudover vil det være muligt at fortælle om Made in
Sønderborg og ambitionen om at blive til Made in Sønderjylland. Det bliver formentlig i januar
måned. Mere information kommer.

The kids love being

MANGE HILSNER
STYREGRUPPEN OG FØDEVAREKOORDINATOREN
comfortable and able to

easily identify themselves as
one of our community.

Har du spørgsmål, lyst til at høre mere eller være en del af projekterne er du naturligvis velkommen
til at kontakate os.

