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Frilands
TIPS

- er til dig der i billede og tekst 
vil fortælle vores læsere om 
spændende nyheder fra din 
butik eller virksomhed.

KONTAKT:

Steffen Bohnsen
Direkte 63 38 25 39 - steffen@frilandsliv.dk

DEADLINE for bestilling af Frilands TIPS til uge 16 er fredag den 8. april kl. 10.

Kom i kontakt med mere end 
100.000 husstande på landet 
for kun 

kr. 2.495,- 
ex. moms

Arkitektladen a/s i inspirerende rammer
Arkitektladen a/s blev grundlagt i 2007og har til huse i en genopført tagetage i en gammel 

pakhusbygning med udsigt til Domkirken, Skibbroen og Hovedengen i Ribe, Nordens æld-
ste by – inspirerende rammer for et arkitektfirma med lidenskab for videreførelse af gammel 
bygningskulturarv. 

Arkitektladen a/s er blandt andet specialister i at bygge nye stuehuse i herregårdsstil, men har 
stor erfaring med at designe egnstypiske boliger, der forener både den moderne dagligdag og 
den klassiske danske byggeskik, siger arkitekt Øjvind Andersen.

Arkitektladen a/s 
arbejder altid for at 
skabe harmoniske og 
arkitekttonisk spæn-
dende løsninger, hvor 
omgivelser, funktion, 
lys og økonomi får det 
bedst mulige samspil.
www.arkitektladen.dk 
Telefon 70273006

Dansk Hjemmeproduktion
bidrager til selvforsyning
Dansk Hjemmeproduktion, der i 1986 blev etab-

leret på Fyn og i dag har adresse i Ejstrupholm 
i Midtjylland, udvikler, producerer og markedsfører 
løsninger til fremstilling og konservering af fødeva-
rer i lille skala til brug i hjemmet, restauranter og til 
undervisning. 

Det er Dansk Hjemmeproduktions målsætning at 
bidrage til at skabe mulighed for selvforsyning og ud-
nyttelse af havens, skovens og markens store spise-
kammer. Firmaets kundedatabase tæller i dag blandt 
andet hen ved 16.000 skandinaviske familier.

Som noget nyt tæller Dansk Hjemmeproduktions 
sortiment over 375 sorter af et- og toårs både barrods 
og pottede frugttræer og bærbuske.

www.hjemmeproduktion.dk - Telefon 62671447 
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Gør drivhuset rent og få en frodig avl
For at få det størst mulige udbytte af drivhus eller orangeri, kræves en tidlig forårsrengøring, 

inden blomster og andre afgrøder plantes ud. Sørg derfor for at vaske drivhuset inde og ude 
med en god drivhussæbe. Brug rigeligt med sæbevand, for eksempel drivhusvasken 

fra A Green Way®, og skyl grundigt efter med koldt og rent vand. A Green Way® er 
drøj i brug og indeholder hverken parfume eller konserveringsmidler.

Det er en god ide at rengøre 
drivhuset på en overskyet dag, da 
solskin hurtigt kan få sæben til 
at tørre ind. Og brug helst en stiv 
børste til at komme ind i alle kan-
ter, hjørner og samlinger, hvor der 
ofte gemmer sig gammelt plante-
materiale, smuds og overvintren-
de skadedyr. Et rent drivhus giver 
en bedre udnyttelse af solens strå-
ler og giver dermed en bedre avl.
www.tanaco.com   
Telefon 75144800

Danskerne er igen                                                                          
verdens lykkeligste
Danskerne kan ifølge FN igen kalde sig verdens lykkeligste folk. Det viser FN-rapporten Wor-

ld Happiness Report 2016 update.
Danmark ligger i rapporten nummer et efterfulgt af Schweiz og Island. Norge og Finland ligger 

på en fjerde- og en femteplads.
I 2013 blev danskerne kåret som det lykkeligste folk i verden. Førstepladsen glippede imidlertid 

i 2015, hvor Danmark blev overhalet af både Schweiz og Island og endte på en tredjeplads.
Lykkerapporten tager udgangspunkt i faktorer som sundhed, adgangen til lægehjælp, jobsikker-

hed, familierelationer, politisk frihed samt i hvor høj grad der er korruption i landet.

Danmark det mindst                                                                                                 
korrupte land i verden
På et nyt korruptionsindeks fra den uaf-

hængige organisation Transparency In-
ternational, der har til formål at bekæmpe 
korruption og bestikkelse, topper Danmark 
listen som det mindst korrupte land i ver-
den. 

Danmark er placeret øverst på listen for-
an Finland, Sverige, New Zealand og Norge, 
mens Somalia og Nordkorea er listens bund-
prop.

Det er fjerde år i træk, Danmark kan bryste 
sig med titlen som verdens mindst korrupte 

land, når det drejer sig om misbrug af magt, 
hemmelige aftaler og bestikkelse i den of-
fentlige sektor. 

På det nye korruptionsindeks opnår Dan-
mark en score på 91 ud af 100 mulige point 
eller et enkelt point dårligere end det sene-
ste indeks. Det globale gennemsnit ligger 
helt nede på 43 point, og korruptionsindek-
set viser, at korruption er en skamplet og 
dermed en kæmpe udfordring for hele ver-
den, lyder konklusionen fra Transparency 
International.

Befolkningens 
udvikling i 2014 
Både humoristen Mark Twain (1835-

1910) og den tidligere engel-
ske premierminister Benja-
min Disraeli(1804-1881) 
har lagt navn til formu-
leringen, at der findes 
tre slags løgn - løgn, 
forbandet løgn og 
statistik, mens det 
var den engelske 
statsmand Winston 
Churchill (1874-
1881), der sagde, at 
man aldrig skulle sto-
le på statistik, man ikke 
selv havde forfalsket.

I Danmark er den en sand-
hed, at Danmarks Statistik produ-
cerer samfundsbeskrivende statistik, som 
bygger på administrative registre som for ek-
sempel CPR, BBR og Erhvervsregistret.

I en ny publikation fra Danmarks Statistik 
med overskriften Befolkningens udvikling i 
2014, belyses alle demografiske forhold, som 
har betydning for udviklingen i befolkningen, 
blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og 
opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og 
aborter.

Publikationen viser også befolkningens sam-
mensætning både på person-, familie- og hus-
standsniveau, inklusive den del af befolknin-
gen, der har udenlandsk oprindelse.

Færre barnløse danskere
Danmarks Statistik noterer blandt andet, at 
andelen af danskere, der ikke har fået børn, når 
de fylder 50 år, i det seneste årti er faldet lidt, så 
det i dag er 12,4 procent af kvinderne og 20,2 
procent af mændene.

Faldet kommer efter en jævn stigning, 
der som minimum går tilbage til 

1991. Dengang gjaldt det 8,2 
procent kvinder og 13,7 

procent mænd.
Endelig viser publi-

kationen, at der efter 
fem års fald i 2014 
var en lille stigning 
i antallet af børne-
fødsler. Den samle-
de fertilitet for dan-

ske kvinder var i 2014 
på 1,7 barn pr. kvinde.

Flere går fra hinanden
I 2014 blev 19.387 ægtepar 

skilt, og det er det højeste antal no-
gensinde. Også i 2013 steg antallet kraftigt i 

forbindelse med en ny lov, der gjorde det mu-
ligt at blive skilt uden et halvt års forudgående 
separation.

Ægteskabet havde i gennemsnit varet 12,3 år 
for de par, der i 2014 blev skilt, men flest bliver 
skilt i det sjette år. I sidste halvdel af 1980´erne 
blev flest skilt i ægteskabets tredje år.

Mindre husstand
Danskernes husstande er over de seneste 30 
år blevet mindre og består nu af 2,15 personer 
mod 2,33 i 1986. Dels består færre husstande af 
mindst fire personer, dels bor flere alene.

72 procent af alle børn under 18 år bor 
sammen med begge deres forældre. De unge 
kvinder flytter tidligere hjemmefra end de 
unge mænd. For eksempel er 53 procent af de 
20-årige kvinder flyttet hjemmefra, mens det 
gælder 40 procent af mændene.

palledahl@frilandsliv.dk


