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Iværksættere i Odsherred bruger
passionen som brændstof

Nr. Asmindrup Forsamlingshus var stuvende fyldt, da
Lokaldemokratiudvalget torsdag aften den 7. maj inviterede indenfor
til inspirationsworkshop med iværksætterdrømme som tema.
Tekst: Mathilde Jensen – foto: Claus Starup
Hvordan kan det være, at nogen finder modet til at springe ud som
iværksættere?
- For mig handler det rigtig meget om, at jeg brænder så meget for det, jeg
lever i og som jeg rigtig gerne vil have virksomhed i, understreger Mette
Petersen fra CanAlt Rededsign, der har base i det økologiske bofællesskab Fri
& Fro i Egebjerg.
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Hun er én af række innovative iværksættere, der holdt oplæg torsdag aften,
da Lokaldemokratiudvalget havde inviteret til inspirationsworkshop med
iværksætterdrømme som tema.
Klaus Bondam, Ulkerup, der er direktør i Dansk Cyklistforbund, sparkede aften
i gang med en kraftig opfordring til at lukke ned for Udkantsdanmarkretorikken. Han gav en nytilflytters blik på Odsherreds mange
iværksætterpotentialer og på de ressourcer, der findes i de mange
landsbysamfund.
Mette Petersen fra CanAlt Redesign har udnyttet potentialet i at genbruge
kasserede materialer. Virksomheden laver telte om til vindjakker,
farmaceutkitler om til behageligt yogatøj og skovturstæpper, eller laver øleller sodavandstornystere, som holder drikkevarerne kølige og vandtætte, af
campingudstyr.

Genanvendelse af affald skabte stor begejstring
Hun skabte stor begejstring, da hun fortalte, hvordan CanAlt Redesign fik en
hæsblæsende start sidste år. Det skete efter en aftale kom i stand med Vig
Festival om at aftage kasserede telte og campingmateriale. Derfor kunne man
se Mette og hendes mand i et kapløb med tiden ræse rundt på
campingpladsen for at indsamle de kasserede materialer. Bulldozerne stod
nemlig allerede med motorerne tændt parat til at rydde området kl. 13,
festivalgængerne havde først forladt pladsen kl. 12, da pladsen lukkede
søndag.
Mette Petersen lever med en grøn, bæredygtig og social livsstil. Siden
2006,hvor hun og hendes mand bosatte sig i Fri & Fro, har hun gået med en
iværksætter i maven og et ønske om at skabe en virksomhed, hvor de
komponenter kom i spil. Mettes baggrund som miljøplanlægger og arbejdet
med grøn bæredygtighed har rustet hende til at tage springet som
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iværksætter.
- Jeg har været meget interesseret i at skabe et reelt produkt, som har en
værdi, og med en historie der også har værdi, fortæller Mette Petersen. Hun
kan mærke, at der er stor interesse for at genanvende affald og mener, at
interessen skyldes, at det er noget, alle kan sætte sig ind, uanset om man har
en holdning til bæredygtighed eller ej.
Denne formodning blev ikke gjort til skamme denne aften, hvor Mettes
produkter skabte stor interesse, og publikum stimlede sammen om hende for
at spørge ind til dem og røre ved de fantasifulde materialer.

Ung Iværksætter har søde iværksætterdrømme
Mette Petersens produkter var ikke de eneste, der skabte udtalt begejstring
denne aften. Den unge iværksætter Sille Barslund på 21 år fra Nykøbing havde
medbragt en sand overflod af lækre kager. Sidste år tog hun også springet og
startede virksomheden Silles Kager, hvor hun skaber smukke kagekreationer
efter bestilling. Den unge iværksætter lod os nyde godt af sit håndværk. Sille
havde taget en underskøn cheesecake med ribs og en meget delikat brownie
med hindbærfromage med.
Sille Barslund tog efter sin studentereksamen grundforløbet i
konditoruddannelsen, bestod med lutter 12-taller og startede i praktikforløb.
Sille har haft en passion for kager, de gode kvalitetsråvarer og lysten til at
bruge hænderne siden barnsben. Hun drømte om at få lov til at give sin
kreativitet frit spil og til at få plads til at levere produkter, hvor man ikke
skulle gå på kompromis med kvalitet og håndværk. Derfor sprang Sille fra
uddannelsen for at kaste sig ud i sin egen virksomhed.

Sprang i med arme og ben
http://www.odsherred.dk/nyheder/borger/ivaerksaettere-i-odsherred-bruger-passionen-som-braendstof

3/5

10/20/2015

Odsherred Kommune - Borger - Iværksættere i Odsherred bruger passionen som brændstof

- Min passion var så stærk, at jeg kastede mig ud i det i det med arme og ben
uden at tænke mig sig så meget om. Det er hårdt, men det giver en enorm
frihed at have sit eget, og det er rigtig skønt, smiler iværksætteren.
Undervejs har Sille Barslund fået god støtte fra sine tidligere arbejdsgivere i
Rørvig Færgekiosk, som har været med til at give hende mod på at springe ud
som iværksætter. Hun arbejder i øjeblikket fra Restaurant Anneberg,
Nykøbing, hvor hendes produktion ligger, men drømmer om at få sine egne
produktionslokaler med tiden.

Borgerne i Odsherred var svære at drive hjem
Aftenen bød en stor bredde i de forskellige iværksætteroplæg:
Åse Christensen udlever sin drøm på Dyregården i Nr. Asmindrup, hvor børn
og unge lærer respekt for det levende og dermed får respekt for sig selv.
Jens Mulvad fortalte om arbejdet med Nr. Asmindrup Friskole, som er
realiseringen af hans drøm om en skole, hvor børns trivsel er i højsæde.
Anders Normark Rasmussen fortalte, hvordan han startede sin virksomhed i
sine forældres lade i Nr. Asmindrup og nu er direktør for en virksomhed, der
sælger komponenter til både Novo Nordisk og B&O.
Martin Nybo fortalte om Geokids og ønsket om at få Odsherreds børn og unge
med i sin iværksætterdrøm. Morten Hylleberg rundede aftenen af med at
fortælle om It- og Iværksætterhuset i Egebjerg, som han understregede var
hele Odsherreds Iværksætterhus.
Da Vagn Ytte Larsen, formand for Lokaldemokratiudvalget, sluttede aftenen
af med at takke de mange oplægsholdere, var publikum ikke til at drive hjem.

http://www.odsherred.dk/nyheder/borger/ivaerksaettere-i-odsherred-bruger-passionen-som-braendstof

4/5

10/20/2015

Odsherred Kommune - Borger - Iværksættere i Odsherred bruger passionen som brændstof

Hvis man skulle dømme ud fra det væld af passion og drømme, der findes
rundt omkring i landsbysamfundene, så er Odsherred langt fra den gængse
forestilling om Udkantsdanmark. Borgerne i Odsherred var mødt talstærkt op,
unge som gamle med en oprigtig interesse for at lade sig inspirere og
inspirere hinanden. Det var en aften med en vibrerende varm stemning med
en levende, debatterende, nysgerrig, lystigt snakkende befolkning, og vi er
spændte på at se hvilke iværksætterdrømme, der bliver levet ud i fremtiden.
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