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IVÆRKSÆTTERI – Tan-
kerne kom, mens hele fa-
milien holdt halvanden 
måneds ferie i Argentina 
og tænkte over, hvad frem-
tiden nu skulle bringe.

Lone og Martin Hansen 
fra Billum havde solgt de-
res store slagterbutik i Var-
de, og nu rejste de afsted 
med deres tre børn på otte, 
ti og tolv år.

”Vi kørte rundt fra gård-
butik til gårdbutik og 
tænkte: Det her kunne da 
lige være os! Vi vidste jo 
ikke, hvad vi skulle efter at 
have solgt butikken. Vi tog 
bare afsted og skulle bare 
slappe af. Men ungerne 
sagde, at det kunne de godt 
se idéen i,” fortæller Lone 
og Martin.

Frilandsgris og skinker
De blev opmærksomme 
på, at Enghavegård Oste-
ri i Kjelst ned til bunden 
af Ho Bugt var sat til salg.  
Og sådan gik det til, at de 
har overtaget osteriet og 
gården, hvor det er planen 
at flytte ind og lancere en 
række nye projekter.

Slagtermester Martin er 
i gang med at bygge pøl-
semageri til gårdens egne 
frilandsgrise, han vil ger-
ne lave flere specialoste, 
og parret planlægger også 
jordkældre til egne skinker, 
røgeovn og måske en have-
stue til kunderne med ud-
sigt over bugten.

Familien kender alt til 
strabadserne som selvstæn-
dige, men vil først og frem-
mest leve det gode liv.

Skal give mening
”Det skal ikke være kæm-
pestort. Det skal stadig 
være sådan, at vi kan holde 
det nede og stadigvæk sy-
nes, det er hyggeligt. Det er 
det langsomme – det skal 
sgu ikke gå alt for stærkt. 
Vi ved godt, at vi får travlt, 
og vi vil gerne arbejde. Men 
det skal også bare være 
noget, der giver mening,” 
understreger Lone.

Håndværket skal være i 
højsædet, og Martin – der 
et halvt års tid er blevet 
oplært i osteproduktion af 
den tidligere ejer – kan bru-
ge nogle af sine generelle 

kompetencer indenfor pro-
duktion af fødevarer. 

Den specielle mælk til 
osten skal stadig leveres fra 
et biodynamisk landbrug, 
der fodrer med hø, men 
tanken er, at den protein-
rige valle fra osteproduk-
tionen skal fodres i 30-50 
årlige frilandsgrise.

”Vi skal ramme balan-
cen mellem de to produk-
tioner, og drømmen er at 
køre det op til en lille to- til 
fire-mands virksomhed. 
Grisene bliver skudt ude 
på marken og stukket her, 
inden de bliver kørt væk til 
slagtning. Så får jeg måske 
ti grise tilbage ad gangen, 
som jeg kan gå og hygge 
mig med nogle dage, og 
ugen efter kan jeg så lave 
ost,” lyder Martins plan.

Han har søgt LAG-mid-
ler til at etablere modnings-
kamre til skinker under 
gårdspladsen.

Jordkældre til modning
”Vi har i sinde at bygge 
to jordkældre til at mod-
ne vores egenproducerede 
skinker. Det var den måde, 
man lavede Parma-skinker 
på for 50 år siden, inden det 
blev så stort, at det blev in-
dustrialiseret. Så kunne vi 
få den rigtige blødhed og 
fedme i skinken, og så laver 
vi også et kammer til oste.”

Planen er at lave produk-
tion og modning så synligt 
som muligt, bl.a. med glas-
ruder. 

Det lille kredsløb på går-
den skal være en oplevel-
se. Også for familien selv i 
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Martin har næse for ost efter oplæring hos den tidligere ejer.
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deres nye liv, når gårdens 
stuehus er sat i stand.

”Drømmen er at flytte 
herned i et hus med gam-
meldags køkken og hjør-
nebænk, hvor man kan gå 
ind og få en lur på bænken, 
når man har været oppe og 

lave sin ost tidligt om mor-
genen,” drømmer Martin.

”At opleve dagligdagen i 
sit hjem, gå ud og arbejde 
efter en middagslur og se 
børnene komme hjem fra 
skole. Det har vi ikke prø-
vet før, men vi har også 

nydt ikke at være tæt på 
vores arbejdsplads. Nu kan 
vi godt tænke os at prøve 
en helt ny livsstil – at gøre 
noget nyt.”

Tekst og foto: Kurt Henriksen

Lone og Martin Hansen 
fra Billum har nye planer 

for Enghavegård Osteri, 
men det skal stadig være 
småt og hyggeligt med en 

ny livsstil for hele familien.
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2008 Ford Mondeo 1,6  
Ti-VCT 125 Trend Sølvmetal
En ejer, to zone klima, varme 
i forrude, infocenter, el indst. 
forsæder, el-ruder, el-spejle, 
multifunktionsrat, tågelygter, otte 
airbags, esp, servo, abs, aftag. 
træk, alle service overholdt, alu. 
sommerhjul, 2008 model reg. 
sidst 2007, attraktiv finansiering 
tilbydes! 137.000 km.
Pris kr.  84.900

2011 Audi A3 1,6 TDi  
Attraction 3d Sort
En ejers, to zone klima, fartpilot, 
sædevarme,  24,4 kml. el-
spejle m/varme, infocenter, 
højdejust. forsæde, el-ruder, 
bagagerumsdækken, otte 
airbags, alle service overholdt 
og stemplet i bog, nyserviceret, 
attraktiv finansiering tilbydes! 
122.000 km.
Pris kr.  149.900

2011 Audi A1 1,6 TDi 105 
Ambition 3d Sortmetal
Airc., stop and go, fjernb. c.lås, 
infocenter, udv. temp. måler, 
højdejust. forsæde, el-ruder, 
el-spejle, cd/radio, isofix, alu., 
otte airbags, abs, esp, servo, 
service ok, diesel partikel filter, 
26,6 km/l., attraktiv finansiering 
tilbydes! 128.000 km.

Pris kr.  129.900

1995 VW Golf III 2,0  
Avantgarde Cabriolet Blå
Læder sportssæder, bbs fælge, 
hella Black line lygter, sports 
udstødning, el ruder, servo, abs, 
kaleche dækken, synet, meget 
fin stand, tidligere import fra 
Tyskland. 214.000 km.

Pris kr.  49.900

2010 Fiat 500C 1,2 Lounge 
2d Sort
Rød læder kabine med 
rød kaleche rigtig flot farve 
kombination med den sorte 
farve, meget fin og velholdt 
stand, højdejust. forsæde, 
kørecomputer, el-spejle, seks 
airbags, service ok, finansiering 
tilbydes med/uden udbetaling! 
(står i Hjerting afd.) 121.000 km.
Pris kr.  79.900

2008 Audi A6 2,4 V6  
Avant 5d Sort
Seks gear, to zone klima, beige 
læderindtræk, 19” alufælge, 
kørecomputer, infocenter,  
4x el-ruder, otte airbags, chrome 
tagræling, alle service overholdt 
og stemplet i bog, sidste service 
ved 175.000 km., attraktiv 
finansiering tilbydes med/uden 
udbetaling! 179.000 km.
Pris kr.  149.900

2012 Audi A3 1,6 TDi  
Ambiente SB S-tr. 5d Sort
Aut.gear/tiptronic, padle shift, 
navigation, fuldaut. klima, 
infocenter, auto. nedbl. bakspejl, 
el-ruder, el-spejle m/varme, 
multifunktionsrat, læderrat, 
otte airbags, abs, esp, servo, 
en ejer, service ok, alle service 
overholdt, finansiering tilbydes! 
178.000 km.
Pris kr.  179.900

2010 Toyota iQ 1,4 D-4D  
Q3 3d Perlemorshvid
En ejer, seks gear, airc., 
sædevarme, multifunktionsrat, 
kørecomputer, udv. temp. måler, 
højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle, seks airbags, servo, alle 
service overholdt, sidste service 
74.000 km. 25 km/l. 90 hk. billig 
vægtafgift! attraktiv finansiering 
tilbydes! 81.000 km.
Pris kr.  89.900

2012 Toyota Yaris 1,4 D-4D 
T2 Touch 5d Sølvmetal
En ejer, seks gear, info center 
med touch, bak-camera, 
multifunktionsrat, kørecomputer, 
el-ruder, otte airbags, esp, 
servo, alle service overholdt 
ved Toyota, sidste service ved 
120.000 km. 2012 model reg. 
25.11.2011, attraktiv finansiering 
tilbydes! 128.000 km.
Pris kr.  89.900

2011 VW Golf VI 1,6 TDi 105 
BlueMotion 5d Sølvmetal
To zone klima, sædevarme, 
fartpilot, fjernb. c.lås, infocenter, 
udv. temp. måler, højdejust. 
forsæde, el-ruder, el-spejle, cd/
radio, multifunktionsrat, otte 
airbags, abs, esp, servo, alle 
service overholdt og stemplet 
i bogen, attraktiv finansiering 
tilbydes! 131.000 km.
Pris kr.  129.900

1999 Audi TT 1,8 T 180 
Roadster 2d Sølvmetal
Fuldaut. klima, bose sound 
system, læder, kørecomputer, 
infocenter, højdejust. forsæde, 
fire airbags, alle service 
overholdt og stemplet i bog, 
meget velholdt roadster i orginal 
stand, bemærk dette er en 180 
hk. model, finansiering tilbydes! 
169.000 km.
Pris kr.  149.900

2009 Audi RS6 5,0 TFSi 
quattro Tiptr. 4d Sortmetal
Bi-turbo TFSI, aut.gear/tiptronic, 
hvid læder kabine, paddle shift, 
solceller i soltag, sædevarme for 
og bag, bak-camera, xenonlys 
med kurvelys, bluetooth, 10 
airbags, alle service overholdt, 
meget fin stand, attraktiv 
finansiering eller leasing tilbydes! 
(står i Hjerting afd.) 120.000 km.
Pris kr.  689.900


