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fået rigtig mange positive tilkendegivelser 
og opfordringer til at gentage arrange-
mentet. Det at åbne portene giver folk 
indsigt og en meget bedre forståelse for 
vores arbejde, så det er sikkert ikke sidste 
gang, vi gør det. 
Der findes billeder fra dagen på vores hjem-
meside www.tjelemaskinstation.dk. 
På vores Facebookside har jeg lavet for-
skellige opslag, som har haft stor interesse. 

Positive tilkendegivelser på 
Facebook
-Efterfølgende har vi fået rigtig mange po-
sitive tilkendegivelser for vores ”Åben Ma-
skinstation” arrangement, fortæller man 
videre fra Tjele Maskinstation.
-Det er vi utrolig glade for og det har givet 
os, vores medarbejdere og familie en rigtig 
god oplevelse. 
En del har spurgt: Hvorfor vi havde valgt, 
at åbne portene?
-Vi er også en del af landbruget! 
Det er ofte os og vores maskinstationskol-
leger, som landmanden ringer efter, når 
der skal køres gylle på marken, så der kan 
dyrkes korn, græs, majs osv. Det er ligeså 
os, der høster, ensilerer græs og majs, og 
bringer det hjem til landmanden, så kø-
erne og grisene kan få foder, så du/os alle 
stadig kan få God Dansk Kvalitets kød og 
mælk m.m. på bordet.
For at fragte gylle til og foder fra marker-
ne, er det nødvendigt at køre på vejene, 
da de store landbrugs marker ofte ligger et 
stykke fra gården.
-Vi oplever ofte, at vi ikke er velset på ve-
jene, og vi ved også godt, at det kan være 
irriterende, men vi kører der ikke for at ge-
nere Jer. Nej, vi kører der fordi det er en 
nødvendig del af arbejdet.
Ved at åbne portene, fik alle en mulighed 
for at komme tæt på og op i de store trak-
torer og maskiner samt se udviklingen in-
den for landbrugets maskiner.
Vi håber alle besøgende gik hjem med en 
god oplevelse og en følelse af at ”kende” 
os lidt bedre.
Derfor håber vi, næste gang vi mødes der-
ude på vejene, at I IKKE tænker: Der kører 
en ”fucking” gyllevogn, men at der kører 
en ”fucking FANTASTISK” gyllevogn.
Fortsat god dag, slutter man fra Tjele.


