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Køng Gårdbutik åbner igen til marts
Det er nu fem måneder siden
at Køng Gårdbutik slog dørene
op og begyndte at sælge stedmoderplanter. Siden er det
gået slag i slag med at udvide
sortimentet af blomster, krukker, skjulere, stikpynt, stauder,
mm. Ligeledes er der taget
flere drivhuse i brug til de
mange blomster Alex og Agni
har købt hjem fra forskellige
gartnerier på Sjælland. Og det
er alt sammen på grund af den
store opbakning de har fået fra
alle i området. Det har været
en fantastisk modtagelse folk
har givet dem– uden folks
støtte havde ikke udvidet så
meget, siger Alex og Agni.
Da parret åbnede i slutningen
af april i år, regnede de kun
med at skulle have blomster i
det første drivhus ud mod vejen. Parret var bekymret for
hvordan de skulle fylde de 250
kvadratmeter drivhus op, så

hen er også det sidste drivhus i
rækken tager i brug til stauder,
georginer, bunddække, mm.
Parrets håb om at gøre stedet
til et udflugtsmål, hvor folk
tager til for at finde inspiration
og blive en oplevelse rigere er
lykkedes. Folk kommer på
besøg for at få inspiration til
krukkerne, haven eller en
værtindegave. Alex og Agni
fortæller, at de har solgt utrolig mange tilplantede krukker.
Køng Gårdbutik var også med
på Gøngemarked den 17. og
18. august med forskellige
krydderurter, gamle medicindet ikke så tomt ud. Derfor
blev der også sat krukker ind planter, håndbundne kranse,
for at udfylde den store plads. stauder, sukkulenter og andre
Der gik ikke mange uger før- potteplanter. Til næste år vil
end det første hus var for lille de også meget gerne deltage
og det næste blev taget i brug. med Christian den Fjerdes
Alex fremstillede hurtigt nogle blomsterpark.
primitive borde med filt på, så Der har også været afholdt
firmamesse i august her på
blomsterne selv kunne suge
Køng Gårdbutiks område samt
vand op ved vanding. Siden-
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området omkring Køng Automester. Messen primære formål var at præsentere de mange små som store virksomheder, der findes i området. Et
andet formål var at sætte fokus
på de syv sogne (7Serhvervsforum) Svinø, Bårse,
Udby, Beldringe, Sværdborg,
Lundby, Køng, som et godt
sted at bosætte sig og arbejde.
Der var 25 udstillere på messe
og besøgstallet var på mindst
500. Firmamessen er en god
anledning til at fortælle folk,
at det er et godt område at slå
sig ned og drive en virksomhed. Det har været let at etablere sig her, hvor et dynamisk
erhvervs-netværk samt en velvillig kommune er med til at
hjælpe og støtte, når man har
brug for det.
Ligeledes er det let at finde
sparringspartner. Syv Sogne
Erhvervsforum inviterede os
med i til deres morgenmøder,
som de afholder hver 6. uge.
Det betyder at vi på kort tid
har fået etableret mange gode
samarbejdspartnere uden at vi
nødvendigvis skulle ind til
byen.
Nu er det ved at blive koldt,
tidligt mørkt, og lysten til at
være i haven er mindre. Så
derfor lukker parret ned nu for
vinteren. Parret vil ikke opvarme de store, uisolerede drivhuse, da det koster rigtigt mange
penge. Desuden er der stadig
en del ombygningsarbejde
tilbage, der skal udføres inden
frosten sætter ind.
Parret glæder sig meget til at
åbne dørene igen til 2014 med
stedmoderplanter, stauder,
krukker, jord og meget mere.
Tak for i år og I må alle have
en rigtig god vinter.
Med venlig hilsen
Alex og Agni Køng Gårdbutik
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