
Vindere  Præmie fra  
Helle Vilsbøl, Kolding har vundet 1 gavekort a kr. 300,-  

  

Anmerak 

Anette, Mette, Rasmus og Kjeld udlever deres drøm med at sælge Slow Fashion – som kan bruges hele året 
og i mange år og uden masseproduktion – kun efter bestilling. Med stærkt design og kvalitet og ØKO_TEX 
certificeret. http://anmerak.dk/om-anmerak/ 

  
Line Johansen, København har vundet 1 gavekort a kr. 
300,- 

  

FLOWERING  

Flowering er startet af Johan og Artin – to passionerede unge fyre, der vil bekæmpe blomsterspild, gøre 
blomsterbranchen mere bæredygtig og fremme dansk lokalproduktion af blomster. www.flowering.dk 

  
Dan Boding-Jensen, Vallensbæk har vundet 1 kasse 
økologisk sodavand. Værdi 240,- 

Fra Fejø  

 Thomas Hermansen har startet et frugteventyr på Fejø. Med sodavand, børnemad, marmelade og en 
masse andre spændende produkter lavet af økologisk overskudsfrugt fra Fejø. www.frafejoe.dk 

  
Inge Frandsen, Lunderskov har vundet 1 aktie a kr. 300,-  

  

Jacob Rasmussen 

Jacob Rasmussen købte for 2 år siden en aktie i Fremtidens Miljø A/S. Siden har han været meget aktiv i 
både bestyrelse og det daglige arbejde. https://www.fremtidens-miljo.dk/ 

  
Vibe Jensen, Hillerød har vundet 1 aktie a kr. 300,- Jan Hugo Schmidt  

Jan Hugo Schmidt er en af stifterne af og hovedkræfterne i Fremtidens Miljø A/S. Han har på egen krop 
mærket, hvordan pesticider kan skade, og dette har bl.a. være drivkraften for ham i Fremtidens Miljø. 
https://www.fremtidens-miljo.dk/ 

  

  
Birgitte Sommer, Middelfart har vundet 1 starter 
hudplejesæt til en værdi af kr. 699,- 

Naturlig Olie 
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Naturligolie har en mission om at skabe et bæredygtigt og økologisk alternativ til din hudpleje. Det  

er produkter, som består af uraffinerede planteolier, udvundet ved koldpresning af økologiske planter, 
bær, nødder, frø og kerner.  www.naturligolie.dk 

  
Mariann Brandt, Nyborg har vundet 1 gavekort a kr. 
300,-  

  

Rex Sengetøj  

Mathias Rex er en ung iværksætter, som har udviklet det ultimative sengetøj til mennesker med 
hudirritationer. Lavet af det fineste, kradsefri merinould eller det blødeste bambus. Bæredygtigt, god 
dyrevelfærd, syet i Danmark.  https://rexsengetoj.com/ 

  
Claus Hofmann, Smidstrup har vundet 1 gavekort a kr. 
300,- 

  

SPS Wine 

Søren Pfeil Sørensens store passion er natur-, biodynamiske og økologiske vine. I sin webshop har han 
samlet en meget stor palet af muligheder i mange prisklasser. www.spsvine.dk 

  
Søren Lykke/Middelfart,  Jesper Lund/Kolding og 
Charlotte Sørensen/Middelfart har alle vundet 1 
gavekort a kr. 100,- 

  

Suztain 

Hos Suztain har Jørgen Richelieu skabt det største udvalg af bæredygtige og socialt ansvarlige produkter til 
din husholdning. www.suztain.com 

  
Freja Sonnichsen, Aarhus har vundet 1 unik skjortebluse 
til en værdi a kr. 899,- 

Thilde Jensen 

Kasserede herreskjorter omdannes til smukke, nutidige, helt unikke bluser og kjoler af designer Thilde 
Jensen. Skjorteprojektet er startet ud fra et ønske om at bidrage til en mere bæredygtig tekstil-industri og 
genanvende nogle af de mange tons tøj som hvert år kasseres eller gives til genbrug.  www.thildejensen.dk 

  
Susanne Birkebæk, Fredericia har vundet 1 gavekort á 
kr. 400,- 

  

Tidens Rammer 

Når du indrammer noget og hænger det op i dit hjem, så er det udtryk for det modsatte af brug-og-smid-
væk-kulturen. Claus Isaksen er blandt Danmarks dygtigste til at indramme - alt fra skind til trøjer til plakater 

http://www.naturligolie.dk/
https://rexsengetoj.com/
http://www.spsvine.dk/
http://www.suztain.com/
http://www.thildejensen.dk/


til original kunst. www.tidensrammer.dk 

  
Anonym har vundet 1 gavekort a kr. 300,- Økoladen 

Jan og Amanda Ermelund driver en lille chokoladefabrik, hvis vision er at fremstille de bedst tænkelige 
chokoladeprodukter. Lavet i hånden og med økologiske ingredienser. Og med plads til mennesker på 
kanten af arbejdsmarkedet. www.oekoladen.dk/ 

  

Følgende har vundet præmier fra Fremtidens Miljø: 

Pernille Rasmussen, Vejle har vundet 1 Fuglekasse "Breed´r  

Lone Porsgaard Rasmussen, Christiansfeld har vundet 1 kugle til fuglefrø 

Sonja Randrup, Fredericia har vundet 1 kugle til fuglefrø 

Ole Ekdahl Buhl, Middelfart har vundet 1 kugle til fuglefrø 

Laura Michaelsen, Middelfart har vundet 1 kugle til fuglefrø 

Margit Jørgensen, Middelfart har vundet 1 kugle til fuglefrø 

Lisbeth Probst, Odense har vundet 1 foderautomat til fuglefrø "Onyx” 

Sofie Cold-Ravnkilde, Middelfart har vundet 1 foderautomat til fuglefrø "Onyx” 

Lars Sørensen, Næstved har vundet 1 foderautomat til fuglefrø "Onyx” 

Anker Birker, Sdr. Nærå har vundet 1 foderautomat til fuglefrø "Onyx” 

Anonym har vundet bogen: Fugle i haven 

Pernille, Vejle har vundet bogen: Fugle i haven  
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Lars Jensen, Odder har vundet bogen: Økologisk i haven 

Poul Andersen, Hobro har vundet bogen: Dyrk frugt og grønt 

Anonym har vundet bogen: Dyrk frugt og grønt 

Hans Andersen, Fredericia har vundet bogen: The art of Mindful Birdwatching 

  
 


