
VIL DU DONERE OG HJÆLPE MED UDBREDELSEN 
AF ØKOLOGISKE LANDBRUG HER I DANMARK ? 

Et frø er plantet af  Økologisk Landsforening & Danmarks Naturfredningsforening

Du kan donere præcist det beløb du føler for … lige fra 1 kr til 1.000 kr 
ved at overføre til Merkur Bank konto: REG.nr 8401 KONTO nr. 1520479 

eller ved at betale med MobilePay til: MOBIL nr.  717 917 00 
(der er ingen fradragsret for donationen)

Indsamling til støtte for den økologiske fødevarerproduktion i Danmark

Børnenes Jord

❤ " # $Fordi fantastiske ideer er værd at støtte med hele ens hjerte   

Vore børns fremtid plantes lige nu og HER …

DØJ har til formål at opkøbe konventionelle landbrug og omlægge disse til 
økologiske landbrug. DØJ bliver derfor forgangsmand for det generations-
skifte der bliver nødt til at ske - og helst så hurtigt som muligt. 

Samtlige indsamlede penge går ubeskåret til køb af  aktier i DØJ … 
Vi skal indsamle minimum 25.500 kr - dette giver mulighed for opkøb af  25 aktier (mindste investering) 

Da ingen enkeltperson bør eje aktierne som vi alle donerer til, vil disse blive 
skænket til: ‘Støtteforeningen for Barn i Naturen’    (www.barninaturen.dk) 
- en forening der arbejder for børnepasning, natur og økologi. Deres vision: at købe jord og 
gård, omlægge til økologi og etablere naturbørnehave. Børnene vil opleve naturens rytmer, 
omgives af  planter og dyr, dyrke deres egne grøntsager og følge maden fra jord til bord. 
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Dette frø er netop nu igang med at spire og vokse i form af: 
DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND (DØJ)

http://www.merkur.dk/om-merkur/nyheder/orienteringsmoede-om-danmarks-%C3%B8kologiske-jordbrugsfond
http://www.jordbrugsfond.dk
http://www.jordbrugsfond.dk
http://www.barninaturen.dk/424177756
http://www.barninaturen.dk
http://www.merkur.dk/om-merkur/nyheder/orienteringsmoede-om-danmarks-%C3%B8kologiske-jordbrugsfond
http://www.okologi.dk/newsroom/2017/09/nu-kan-alle-danskere-investere-i-oekologisk-landbrug-natur-og-miljoe
http://www.dn.dk/nyheder/nu-kan-danskerne-investere-i-okologisk-landbrug
http://www.jordbrugsfond.dk
http://www.jordbrugsfond.dk
http://www.barninaturen.dk/424177756
http://www.barninaturen.dk
http://www.okologi.dk/newsroom/2017/09/nu-kan-alle-danskere-investere-i-oekologisk-landbrug-natur-og-miljoe
http://www.dn.dk/nyheder/nu-kan-danskerne-investere-i-okologisk-landbrug


Børnenes Jord

Denne indsamling har til formål at samle alle øko-interesserede mennesker, der ikke egenhændigt har 
25.500 kr at købe aktier for i DØJ. Med relativt små beløb på 10-100 kr behøver vi som gruppe ikke at 
være mange for at nå langt - med andre ord: med fælles interesse og vision står vi stærkt.  
Tænk hvis 1 million personer donerede 1 kr hver !? … Tænk hvis det blev en 20-krone fra hver !!?? 

Din motivation til - og dit udbytte af  donationen, kan være følelsen af, at du bliver medskaber af  en 
økologisk og bæredygtig fremtid, hvilket er én af  de største gaver vi kan give til vore børn. 

For at vi sammen kan købe aktier i Jordbrugsfonden, kræves en minimumsbetaling på 25.500 kr - dette giver 
tegningsret til 25 aktier af  hver 1.000 kr og derudover et administrationsgebyr for tegning af  aktierne. 

Hvis indsamlings-beløbet ikke når til 25.500 kr, så vil beløbet der er indsamlet blive fordelt ligeligt mellem  
1) Økologisk Landsforening, 2) Danmarks Naturfredningsforening og 3) Barn i Naturen. 

Hvis beløbet overstiger 25.500 kr vil der for hver 1.000 kr over 25.500 kr, blive mulighed for at købe én aktie 
mere - dvs. for et indsamlingsbeløb på 32.500 kr vil der kunne købes 25 aktier for de første 25.500 kr og 
derudover 7 aktier mere for de yderligere 7.000 kr - i alt 32 aktier. 

Medlemmer i Støtteforeningen for Barn i Naturen, vil altid supplere med det beløb der mangler op til 
nærmeste tusinde og femhundrede, så hele indsamlingsbeløbet bruges på aktie-køb uden rest-beløb. 

Der findes kun to måder at donere på: 1) MobilePay (Mobil: 717 917 00) og 2) Konto-overførsel (reg: 8401 konto: 1520479) 

Hvis du ønsker et elektronisk gavebevis hvorpå din donation fremgår så e-mail til: bornenesjord@gmail.com 
Du bestemmer selv om beløbet skal fremgå på beviset og hvilket navn der skal stå - måske du vil give en gave 
af  bæredygtighed ? Du skal donere minimum 100 kr for at kunne modtage et ‘print selv’ gavebevis. 

Du inviteres hermed til at dele nyheden om denne indsamling vidt og bredt - enten ved at fortælle om den 
eller printe disse sider ud og hænge dem op. Denne indsamling er ‘vores’ indsamling - os der vægter 
økologien og den bæredygtige fødevareproduktion. Så deltag endelig aktivt på den måde du føler for. 

Lad os støtte op omkring det fantastiske initiativ og forarbejde som Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 
har startet. Det arbejde som vi alle planter nu, det høster vore børn i fremtiden. 

Tak på vegne af  Økologien og Børnenes Jord. 

Steder du kan læse mere:  www.jordbrugsfond.dk  /  www.barninaturen.dk  /  www.facebook.com/barnjord

- det praktiske …

“… et sted hvor vores børn kan opleve det 
simple og jordnære liv - hvor de er med til at 

dyrke den mad de selv skal spise - og oplever 
naturen på tæt hold, hver dag, året rundt.”

Når mobil-telefoni bliver bæredygtig
GreenSpeak giver deres overskud til 
velgørenhed og tilbyder at donere 100 kr 
til Børnenes Jord for hver person der 
opretter et abonnement til min. 99 kr/md.
Brug dette link til at finde deres tilbud:
www.greenspeak.dk/?amb=jord

Kom straks til denne 
PDF på internettet 
ved at bruge neden-
stående QR kode:
www.jordbrugsfond.dk/
barnjord
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