
Levefællesskab 

 
 

Referat fra møde om Levefællesskab i Nordjylland 

10. Møde 

Mandag d. 23. marts, 19.00 – 21.30, Huset i Hasserisgade 

 

Deltagere: Lars O, Lise, Gitte, Birthe & Egon 

Afbud: Anna Vibe, Kaj Henriksen, Jyttemarie Vibe, Ingelis Steffensen,  

Birthe Ditlev Johansen (Nibe). 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent - Lars 

2. Opsamling fra visions-weekenden d. 28. februar og 1. marts.  

Vi havde fokus på antroposofien og det biodymamiske landbrug.  

Der ud over blev der præsenteret forslag til logo og plakat (se særskildt punkt på 

dagsordenen). 

Enighed om at den inspiration vi fik fra filmen ”The challenge og Rudolf Steiner” giver 

mod på mere indsigt i antroposofien.  

Desværre var der afbud fra Ingelis, som skulle have lavet oplæg om antroposofien.  

* Vi besluttede at der i forbindelse med visions weekend i efteråret skal hentes 

oplægsholdere ude fra der i et godt hverdags sprog kan beskrive antroposofien. 

Forslag: Søren Hansen og Per-Clausson Kaas (Hertha) 

Birte Holt lavede et rigtig godt oplæg om forskellen mellem biodynamisk jordbrug og 

permakultur.  

* Hoved konklusionen er at det biodynamiske jordbrug er forbundet med megen viden 

og fingerspids fornemmelse, herunder bevidstheden om kontakten til de kosmiske 

energier.  

Permakulturen er lidt nemmere at relatere til med sin hverdags logik og praktiske råd. 

For at kunne drive et biodynamisk jordbrug skal der forventeligt en uddannet fagperson 

til, mens permakulturen lettere kan drives af menig mand/kvinde.  

* Vi vil rigtig gerne satse på biodynamisk jordbrug. 

 

3. Logo og plakat 

* Gitte Basse og Jyttemarie Vibe, har lavet nogle meget flotte forslag til logo og plakat, 

de blev fremlagt på mødet med henblik på at blive kommenteret - efterfølgende valgte 

vi logo og plakat. 

I forhold til logo, besluttede vi på visions-weekenden at det vil være OK at Lars sender 

stregtegningen af ”Træet” med som illustration til artikkel han har sendt til LØS om 

vores arbejde med at skabe levefællesskab i Nordjylland. 

En mere simpel udgave af ”Træet” vil være ønskelig i forhold til at få et logo der kan 

tåle at blive kopieret ned i meget lille scala.  

* Gitte vil komme med forslag til et mere simpelt logo. 



Vi valgte plakat:  

* Jyttemarie har skabt en plakat malet vådt i vådt – den udmærker sig ved at den kalder 

på eventyr, lyst til at gå på opdagelse i plakaten. Det at plakaten er skabt uden skarpe 

streger, gør den livgivende og kalder på kreativitet hos den der betragter.  

Første gang den skal bruges bliver i forbindelse med præsentationen af foredrag i 

foråret 2015. 

* Stor TAK til Gitte Basse og Jyttemarie Vibe for deres kreativitet og engagement for at 

lave oplæggene. 

 

4. Hjemmeside  

Hvilke kravspecifikationer skal vi have til en kommende hjemmeside? 

* Lise Torn Andersen har påtaget sig opgaven med at samle vores ønsker og komme 

med et forslag til opbygningen af hjemmesiden.  

* Lars er kommet med følgende ønsker til brugerfladen: 

 Informations sider om visionen og vores værdier. 

 Infosider om medlemsskab af foreningen. 

 Vedtægter for foreningen. 

 Videoer der præsentere levefællesskabs ideen. 

 Samtale platform hvor alle kan deltage. 

 Samtale platform hvor det kun er medlemmerne af Levefællesskab i Nordjylland 

der kan deltage. 

 På sigt vil der måske blive brug for at informere om muligheden for at donere 

penge til projektet - altså en mulighed for at indbetale. 

Enighed om at alle ønsker til brugerfladen skal forsøges efterkommet.  

* Lise foreslår at hjemmesiden opsættes på en brugerflade der hedder MEEBOX. 

Prisen det første år bliver, så vidt Lise lige kan se, 250-300 kr. incl oprettelse. 

Hjemmesidens domæne navn kom der forslag til – Lise har efterlyst flere forslag via 

Facebook.  

* Det forslag der lige nu er i fokus, er levefællesskab.dk eller/og levefaellesskab.dk 

 

5. NY Facebook side 

Vi har i dag den Facebook-gruppe der hedder ”Leve-Fælles-Skab i Nordjylland”, der 

fungerer som lukket gruppe. Altså deltagerne skal præsentere sig når de melder sig ind. 

Den er ment som en gruppe, hvor visionen kan præsenteres og hvor medlemmerne i 

tillid til at vi vil hinandens bedste kan debattere. Det nye er at det foreslåes at der laves 

en åben Facebook side, hvor alle der gerne vil søge oplysninger eller bare snuse lidt 

rundt, kan henvende sig. Er der enighed om at oprette en sådan NY gruppe? Hvem vil 

tage ansvaret for at oprette og vedligeholde sådan en side? 

* Der var enighed om at det vil være godt at oprette en ny Facebook gruppe, samtidg 

er det sådan at der ikke er nogen der er parat til at oprette og administrere.  

* Så opgaven venter på at der kommer nye kræfter. 

 

6. Nyt fra bestyrelsen – Der er nu oprettet konto og anmodning om indbetaling af 

medlemskontingent bliver snart sendt ud.  

* Jyttemarie sender ud. 



 

7. Artikel i LØS bladet (Landsforeningen for Øko Samfund), der udkommer 1. maj 2015. 

Lars har i samarbejde med Mark Blumenkrans lavet en artikkel til LØS, som beskriver 

vores initiativ. I artiklen efterlyser Lars en arkitekt og en ingeniør, der probono vil indgå 

i et samarbejde om at få lavet et skitseprojekt. Der ud over efterlyses der nye deltagere 

til vores projekt. Artiklen vedhæftes referatet. 

 

8. Tidsplan  

Hvordan ser tidsplanen ud? Hvilke milepæle kender vi? Hvilke milepæle skal sættes?  

Næste vigtige milepæl er foredrag om Levefællesskab i Nordjylland i april og maj 

måned.  

Visions weekender skal planlægges (i efteråret med fokus på antroposofi) 

 

9. Arbejdsgrupper 

Har du et talent du gerne vil byde ind med i forhold til en opgave?  

Opgaver der venter: 

* Planlægning og afvikling af kommende Visions weekender 

* Folder laves om levefællesskabets værdier til brug for at motiver nye deltagere (Ulla 

Ourdane - er ansvarlig) 

* Hjemmeside (Lise Thorn Andersen – er ansvarlig) 

* Fonds ansøgninger 

 

11.   Næste møde: mandag dn 4. maj  

kl. 18.30 – 21.30 

 

10.  Eventuelt  

* Vedr. folder, så har Ulla Ourdane, meldt tilbage at hun er presset på tid og først kan 

se mulighed for at abejde vider med opgaven om to måneder. Hun vil gerne fortsætte 

med opgaven, samtidig stiller hun opgaven frit, da hun har fuld forståelse for at vi har 

brug for en folder i forbindelse med f.eks. foredrag.  

* Vi vælger at spørge en anden i vores netværk som Anna kender, om han vil påtage sig 

opgaven. 

* Lise vil gene have et punkt på næste møde, hvor vi drøfter konfliktsløsnings-modeller. 

* Lars har af LØS, fået bevilliget et kursus i Findhorn i oktober måden – kurset giver 

yderligere værktøjer til Ecovillages design, altså til skabelsen af økofællesskaber. 

Løs udbyder i 2015 kurser, der på mange måder vil være relevant at deltage på.  

* Det første finder sted i Økosamfundet Dyssekilde 8.-10. maj 2015.  

Se mere på: http://okosamfund.dk/kalender/alt-er-forbundet/ 

 

Referent: Lars Overvad Nielsen 

http://okosamfund.dk/kalender/alt-er-forbundet/

