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Brug min Baghave  

 

En travl sommer er nået til ende, og et mere roligt efterår venter.  

Tiden er inde til et lille tilbageblik på en hektisk sæson. 

2020 blev et mærkeligt år, for os alle. 

Corona satte dagsorden. 

Vi var blevet inviteret til at holde foredrag, deltage i outdoor messer mm.  

Alt blev naturligvis aflyst. Vi venter spændt på at se hvordan 2021 kommer til at se 

ud. Vi er klar. 

 

Da kalenderen blev tom, kom ”Tour de Baghave” til verden. 

22 baghaver på 8 dage. En rigtig hyggelig og givende tur.  

Det var skønt at møde jer ude i den virkelige verden.  

”Tour de Baghave” er kommet for at blive. 

 

Vi lavede et samarbejde med Landbrug & Fødevare, og fik i fællesskab lavet og sendt 

brochurer til landes turist-informationer. Brug min baghave på den ene side, Spor.dk 

på den anden. Superfint samarbejde. 

 

Vi blev alle opfordret til at komme ud i naturen, og det viste aktiviteten på 

hjemmesiden, at vi tog til os. Den aktivtit vi normalt har på en måned, oplevede vi at 

have hver dag, ind over sommeren. Vi løb tør for serverplads, men vi fik købt noget 

mere, og hjemmesiden var hurtigt oppe igen. 

 

Der er i skrivende stund over 2200 baghaver og 25.000 registrerede brugere på 

hjemmesiden. 

 

Vi oplever nogle udfordringer med app’en, så derfor opfordrer vi til at bruge 

hjemmesiden. Den fungerer rigtig godt. Også på mobil. 

Udviklerne arbejder på en opdatering. Her er det værd at nævne, at deres indsat er 

frivillig og ulønnet. Vi betaler kun driftsudgifterne på hjemmesiden. 

 



Takket være de over 200 betalende medlemmer i foreningen og de frivillige 

donationer, kan vi forsat sikre at vores fællesskab er 100% gratis tilgængeligt for alle. 

Uden jer var der ingen Brug min Baghave. Jeres støtte og opbakning er fantastisk.  

 

Af hjertet tak. 

 
 

 

Nye medlemmer er meget velkomne. Resten af året vil kontingent kun koster 50 kr, 

med fornyelse til januar. Bliv medlem på vores forenings hjemmeside. 

Forening.brugminbaghave.dk 

 

Vi takker for et godt baghave-år. Tak for alle de hjertevarme oplevelser. For jeres 

gæstfrihed og næstekærlighed. 

 

Vi ser frem til et spændende 2021 

 

På vegne af foreningen 

 

Pernille Kaas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


