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REFERAT FRA 1. MØDE OM  

LEVEFÆLLESSKAB I NORDJYLLAND  

 

Tirsdag den 8. april 2014 

Lyngbjergaard Friskole 

Ridemandsmøllevej 52, 9230 Svenstrup J 

 

 

Deltagere: Karen Dalsgård, Preben Kruse, Jonna Frost Kjeldsen, Michael Lindgaard, Lise Thorn 

Andersen, Ingelis Steffensen, Kirstine og Peter A. Porta, Gitte Fruensgaard, Lene og Peter 

Rasmussen, Lars Overvad, Anna Vibe 

 

Afbud: Birgit og Hans Rønnau, Thyge Lauritsen, Jonna Frost Kjeldsens mand 

 

Lars indledte med at byde velkommen og fortælle om hvor meget det glædede ham at så mange 

ønskede at deltage i dette første møde. Det er en vigtig milepæl at vi nu skal mødes for at indgå i en 

dialog om det at forme visionen for det første Levefællesskab i Nordjylland. 

 

Dette møde er et ”opstarts møde” hvor vi møder hinanden, præsentere os og får de sidste nye 

informationer. Der skal efterfølgende laves flere samlinger hvor vi har god tid til at lave 

billeddannelse og afstemme forventninger. 

 

Pkt. 1:  Valg af ordstyrer og referent 

             Lars ordstyrer – Anna referent 

 

Pkt. 2: Præsentation af alle deltagere: 

Ingelis: Bor i Vendsyssel – har erfaring fra Camphill i Skotland – bredt kendskab til arbejdet med 

udviklingshæmmede – står for skift i bolig/boform - kendskab til Steiners antroposofi. 

Preben: Bor i Nibe – single – ønsker fælleskab med flere – arbejdet med flygtninge og 

indvandrere – praktisk anlagt – fulgt processer i andre fællesskaber – begejstret for Skørping  

- vil gerne etablere fællesskabet/kendskabet til hinanden inden vi ”flytter sammen” 

Michael: Single – bor i Vendsyssel – elektriker – vil gerne sætte mål for sit liv evt. ift. et leve- 

fællesskab - interesserer sig for energi/besparelser på området 

Peter R: Bor i bofællesskab i Nørresundby (på godt og ondt!) – står i et vadested (børnene er   



snart flyttet hjemmefra) efterløn indenfor rækkevidde – lærer på friskole i Åbybro – nysgerrig på  

Levefælleskabet 

Lene: Bor sammen med Peter R. i Nørresundby – hjemmesygeplejerske - oplever at det nuværende 

fælleskab smuldrer og har sat huset til salg – ønsker et fælles værdigrundlag i fællesskabet 

Jonna: Socialpædagog – arbejdet med udviklingshæmmede hele livet – interesse for at arbejde for 

integration af udviklingshæmmede – har kendskab til Hertha og Hjortshøj – er politisk aktiv for 

udviklingshæmmedes botilbud – har selv en søn, som er udviklingshæmmet – meget interesseret i 

haver/økoligi – interesseret i opbygningen af fællesskabet og ikke nødvendigvis bo der 

Lise: Bor i Skørping – forholder sig praktisk til Steiners antroposofi – læst matematik m. datalogi – 

med i Herthas støtteforeneing – vil gerne et større fællesskab end parforholdet – skal indstille sig på 

tanken om inklusion. 

Kirstine: Bor i Aalborg – fysioterapeut - datter på 2 år – overvejer andre boformer – levefællesskab 

tiltaler – værdierne er vigtige – spændende at være med til at opbygge levefællesskabet  

Peter A. Porta: Bor i Aalborg sammen Kirstine – ingeniør på Vestas i Århus – for kedeligt at bo i 

parcelhuskvarter – vil gerne være med i skabelsen af Levefællesskab og skabe det, de selv skal bo i 

– er meget idérig. 

Anna: Bor sammen med Lars i Godthaab – tidligere socialpædagog – nu selvstændig med klinik 

med zoneterapi oma. – ønsker at være en del af et dynamisk fællesskab med visioner og gensidig 

synlighed – vigtige grundværdier: biodynamisk/økologi selvforsyning, bæredygtighed, vedvarende 

energi, respekt for naturen, personlig/spirituel udvikling i fællesskabet, alternativ arkitekttur, 

socialøkonomisk virksomhed og inklusionen med de udviklingshæmmede og de værdier der opstår 

i dagligdagen.  

Gitte: Bor i Ørum v. Hjallerup – single – landbrugsuddannet med fokus på økologi – fulgt Steen 

Møllers initiativer på nært hold (Friland) – har bygget små enkle huse + halmhuse – hjertet banker 

for de handicappede og deres umiddelbarhed – fascineret af tanken om inklusion – boet i kollektiv 

på Mejlgård Slot – vil gerne bo i et fællesskab med fælles værdigrundlag 

Karen: Boet i Aalborg i andelsbolig i 10 år – har interesse for Herthas fællesskab og er tiltrukket af 

fællesskab i Skørping – har brug for frihed og fællesskab 

Lars: Har i 20 år boet i og været med til at skabe fællesskabet Vaarst Vestervang, hvor halveringen 

af CO2 udslip var i fokus – fandt at der var for få visioner, Vaarst Vestervang har i løbet af de 20 år 

udviklet sig til mest at være et praktisk fællesskab – ønsker et mere levende fællesskab, hvor den 

personlige/spirituelle udvikling får mere plads – selvforsyning er vigtig. 

  

Pkt. 3: Sidste nyt fra Lars: 

Lars har haft møde med borgmesteren i Rebild Kommune – Leon Sebbelin og 2 embedspersoner. 

Der var stor begejstring for projektet, som blev modtaget med et TAK! Ideen præsenteres for 



forvaltningen og Lars blev opfordret til at arbejde videre med projektet og samarbejde med de 

personer i forvaltningen, som skal involveres.  

Leon Sebbelin samler personer fra forvaltningen til en studietur til Hertha den 16. juni (Pt. 5 

personer). 

Peter A. Porta foreslog, at der etableres kontakt til Skanderborg kommune med et ønske om, at de 

kommer til Hertha den 16. juni og mødes med politikerne fra Rebild kommune. Lars arbejder videre 

med forslaget.  

Lars har haft møde med teknisk forvaltning: der findes ikke umiddelbart nogen fredninger på det 

område ved Skovhusene, hvor fællesskabet ønskes etableret. Børnehjemmet, som ligger i 

forbindelse med området, bliver måske til salg og kan evt. inddrages i projektet. 

Der laves en nærmere undersøgelse af, om området kan udstykkes til levefællesskabet. 

Lars går i gang med at kontakte landmanden der ejer jorden for at undersøge et evt. køb af jorden 

v/Skovhusene 

 

Pkt. 4: Besøg i Hertha den 3. maj: 

Der er åbne, arbejdende værksteder den 3. maj.  

Vi mødes udenfor Herthahus kl 11. Samkørsel kan aftales via Facebook. 

Vi mødes med en person fra Hertha i 1 time, som vil besvare vores spørgsmål bl.a. hvilke aftaler 

der ligger om de udvekslingsstuderende, som opholder sig periodevis i Hertha 

 

Pkt. 5: Tidsplan – Hvordan ser tidsplanen ud? Hvilke milepæle kender vi? Hvilke milepæle skal 

sættes?   

Lars fremlagde den foreløbige tidsplan 

7. april 2014: 1. møde i interessegruppen 

22. april 2014: Lars mødes med advokat Lene Diemer i Kbh. om fonds- og foreningsdannelse 

29. april 2014: Kl. 19. Lars holder foredrag om levefællesskaber i bofællesskabet Holtbjerg 

v/Voersaa 

April måned: Lars møde med lodsejer på adressen Rebild Skovhuse 4 

3. maj 2014: Tilbagemelding fra Rebild Kommune om placering af Levefællesskabet v/Skovhusene 

10. juni 2014: kl. 19 Lars holder endnu et foredrag om Levefællesskaber i Huset i Hasserisgade i 

Aalborg 

16. juni 2014: Lars tager på studietur med Rebild Kommune til Hertha 

Juni 2014: Foreningsdannelse 

Næste møde i interessegruppen: Lene og Peter Rasmussen finder dato og lægger hus til, så vi kan 

mødes og se film om økosamfund i DK for fælles inspiration. Dato og info sendes ud via 

facebookgruppen: ”Leve-fælles-skab”, som alle kan blive medlem af. Sendes også ud pr. mail. 



Der arrangeres en fælles arbejdsweekend i juni, hvor hovedtemaet vil være: den første præsentation 

af ønsker til det fælles værdigrundlag, dannelsen af fælles billeder og forventnings afklaring. 

Lars og Anna finder sted til arrangementet med mulighed for overnatning – forslag modtages gerne!  

I første omgang arbejdes det med at afklare om vandrehjemmet i Rebild har egnede lokaler til en 

rimelig pris. Lars og Anna står for planlægning af program og det praktiske. Opgaver uddeles 

senere.  

 

Pkt. 6: Arbejdsgrupper –  Har du et talent du gerne vil byde ind med i forhold til en opgave? 

Lars efterlyste personer til at varetage følgende opgaver: 

 

Udformning af hjemmeside om Levefællesskabet – kan evt. udbydes som freelance studiejob, men 

ellers bød ingen ind, så opgaven er stadig i udbud! 

 

Personer, som vil indgå i arbejdsgruppe med fokus på at tilvejebringe økonomien til skabelsen af 

Levefællesskabet – ingen meldte sig. (Efterfølgende har Lars fået kontakt til en person i hans 

netværk som har erfaring med Fonds ansøgning – første møde med personen bliver torsdag d. 24. 

april)  

 

Udformning af kort video, som skal bruges som reklame bl.a. til crowdfonding – hvem har 

forbindelse til nogen som har kompetencer og muligheder for at produvere en kort video på 2-3 

min? 

- Gitte kontakter Kirstine Nielsen, som måske har erfaring med lignende opgaver 

- Preben vil undersøge, om personen, der står bag DVD´en om økosamfund i DK, er en 

mulighed til opgaven 

 

En opfordring til alle om at udbrede kendskabet til Levefællesskabet i deres netværk, så flere 

interesserede kan dukke op. Ligeledes en opfordring til at alle ser sig om i deres netværk i forhold 

til at finde personer der kan være behjælpelig med at løse opgaver som hjemmeside og fonds 

ansøgninger. 

 

Referent: Anna Vibe 

 


