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Rosengartneri er blevet til Køng Gårdbutik

Alex og Agni Doppke Andersen i deres nye gårdbutik i det tidligere rosengartneri i
Køng. (Fotos: Jan Kurek)
Efter at Agni og Alex Andersen for syv år siden solgte deres gårdbutik tæt på
Kalundborg, har parret ønsket at starte op et nyt sted.
Vi ved, at det lyder underligt, men trods vores høje
alder synes vi stadig at have
mod på at starte en ny gårdbutik op. Og hvad gør man,
når man som Alex Andersen er 60 år, ufaglært, arbejdsløs på syvende år, og
stadig har lyst til at arbejde?
Derfor valgte parret at starte
som selvstændige endnu
engang trods krise, lukninger af gartnerier, problemer
med at låne penge og alskens problemer.
I vores søgen efter et godt
sted at starte en gårdbutik,
opdagede vi for et år siden
ved en tilfældighed, at der
lå et rosengartneri ved
Køng, som var til salg.
Ved første øjekast forelskede vi os i Rosengartneriet på
grund af de velholdte drivhuse, udenomsarealet, beliggenheden ud til Næstvedvejen samt området ved
Svinø og Dybsø Fjord. Her
er fantastisk.
Det er det perfekte sted for

os med rigtig mange muligheder, gode drivhuse samt
fem tdr. land jord; nok til
jordbær, rabarber, jordskokker og meget mere.
Folk skal lige svinge ind på
Bankevejen, og så til venstre, så står de på parkeringspladsen og kigger ind i
det første drivhus. Vi vil
fortrinsvis sælge sommerblomster fra danske leverandører samt krukker, jord,
gødning, havefigurer, stikpynt. Desuden jordbær,
ærter, kirsebær, nye kartofler, når sæsonen byder på
frugt og grøntsager.
Vi håber på at gøre Køng
Gårdbutik til et sted i lokalområdet, som folk tager til
for at finde god inspiration,
de bedste planter og blive
en oplevelse rigere. Og du
kan besøge os uden absolut
at have besluttet dig for at
skulle købe noget med
hjem. Vi ønsker vores kunder skal kunne gå og nyde
området og få inspiration til
krukker, haven, hjemmet
eller værtindegaven. Derudover er det kunderne, der i
høj grad skal være med til at
bestemme butikkens fremtid

Køng Gårdbutik, som Alex
og Agni kalder stedet, er
ved at starte op så udvalget
af blomster, krukker, skjulere og stikpynt er ikke så
stort endnu, men kom alligevel.
Agni og Alex vil hele tiden
købe nye varer ind, både
hvad angår blomster og
krukker, figurer og stikpynt.
Du er velkommen til at tage
dine egne krukker med og
få tilplantet dem med blomster, du køber i Køng Gårdbutik.
Alex Doppke Andersen er
60 år, Agni Doppke Andersen 55 år, sygeplejerske. De
har været gift i 30 år, rejst
rundt i verden, besøgt 55-60
lande, arbejdet som ulandsfrivillig i Bolivia og
Indien og har masser af gode ideer, også for lokalområdet.

og vores udvalg af varer.
Vi håber, at vi altid kan
tilbyde friske og flotte
blomster, som hører til forår
og sommer. Hen imod august/september sælger vi ud
af blomster og stauder for at
lukke ned for vinteren.
Da vi fortrinsvis satser på
danske leverandører, kan vi
ikke altid være konkurrencedygtige på priserne, men
til gengæld ved vi, at de
fleste af vores produkter er
opvokset og tilpasset vores
klima og derfor har en større chance for at gro sig flotte igennem sommeren og
for stauder at overleve år
Alex Doppke Andersen.
efter år.

Agni betjener en af Køng Gårdbutiks første kunder.

