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TOPKÆRGAARD
100% ØKOLOGISK GÅRDBUTIK
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
Ø K O L O G I S K E G R Ø N T S S A G S H AV E R
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...ikke bare en ar bejdsplads, men et hjem med f lere generationer og passioner samlet paa et sted.

SAMARBEJDE
TOPKÆRGAARD
Topkærgaaard er et hjem og en arbejdsplads med meget liv, dynamik og
kærlighed.

Derfor har det for os, været en selvfølge, at registrere en
socialøkonomisk virksomhed.

Kærlighed til økologien, dyrene, naturen
og mennesket.

Mange som er langt fra arbejdsmarkedet pga. stress, depressioner,
diagnoser, social udfordringer m.m.
har brug for ressourceforløb og afklaring. Dette skal ske i gode rammer,
hvor tid og individuelle forløb er i
højsædet.

Vi vil være med til at gøre en forskel for
mennesket og for naturen. Det tror vi på
at vi kan, gennem vores virksomhedsform og sammenhold.
ØKOLOGISK GÅRDBUTIK
Alt hvad du finder på hylderne i Topkærgaard gårdbutik er 100% økologisk. Vi
har over 1000 varenumre og har alt fra
vatrondeller til frost kød, chokolade og
mælk.
Vi ønsker at flere skal leve økologisk og
har derfor valgt at tage fuldt sortiment ind
og vi udvider jævnligt med nye produkter,
alt efter hvad vores kunder efterspørger.
Derfor har vi også valgt at have 7 ugentlige åbningsdage;
man-fre: 11.00-19.00
lør-søn: 10.00-16.00
Vi glæder os til at se dig i butikken!
Økologisk dyrehold og Cafe er også at
finde i forår/sommer halvåret.
SOCIALØKONOMISK VIRKSOMHED
Hos Topkærgaard vil vi være med til,
at hjælpe vores medborgere og dem
der har brug for en ekstra hånd.

Vi kan afhjælpe den enkelt, så han/
hun kan blive klar på sig selv og sine
muligheder.
Ved at drive økologisk jordbrug, er
der mange forskelligartede opgaver
og dermed mange muligheder for den
enkelte.
ØKO-HAVERNE
Mange byboere har ikke adgang til jorden
og for mange er det et stort savn, ikke
at kunne dyrke sine egne sunde friske
grøntsager selv.
Derfor giver vi mulighed for at man kan
leje et stykke jord på minimum 100 m2,
men uden en øvre grænse.
Bare 7 km fra Aarhus Centrum.
Her kan man med en økologiske dyrkningsvejledning i hånden, i fælleskab, med
andre dyrke sæsonens grønt. Det hele sker
på vores marker tæt ved busstoppested og
letbane.
Vi vil glæde os til at se dig i haverne!

Hos Topkærgaard tror vi på samarbejde. Vi har
derfor indgået et samarbejde med den økologiske
totalleverandør Grøn Fokus.
Vi har etableret køle- frost- og kolonial lager på
Topkærgaard, med beliggenhed bare 7km fra
Aarhus Centrum. Det giver os mulighed for hurtig
levering til hoteller, restauranter, storkøkkener og
cafeer i Aarhus og omegn.
Vi leverer altid i vores klimavenlige el-bil, da klima
og miljøet naturligvis er i højsæde hos os.
TOPKÆRGAARD
DRIVES AF 2 FAMILIER,
BESTÅENDE AF 3 GENERATIONER.
HER VIL VI EN BÆREDYGTIG LIVSSTIL
MED PLADS TIL DE SVAGESTE OG
MED FOKUS PÅ ØKOLOGI OG
DYREVELFÆRD.

FIRMA FRUGT
Vi leverer frugt & grønt kasser til virksomheder i
Aarhus og omegn. Vi har stor fleksibilitet på både
indhold og levering, så vi kan dække et hvert behov.
Når man køber kasser ved Topkærgaard, er man
med til at støtte en socialøkonomisk virksomhed
der tager samfundsansvar, passer på grundvandet
og sikre et rigt natur- og dyreliv.
FOREDRAG & FORMIDLING
Vi vil rigtig gerne lære fra os og tilbyder derfor foredrag om Topkærgaard, generel økologi og jordbrug
m.m.
Måske en markvandring eller helsekostvejledning
kunne være noget for jer? Vi har flere forskellige
kompetencer og ser frem til at høre fra jer.
LAD OS HØRE FRA DIG
Hvis du har en virksomhed eller ide, som passer ind
i Topkærgaards ånd, så er vi altid klar på at kigge på
et muligt samarbejde.
Se vores kontakt oplysninger på bagsiden.

