
Levefællesskab 

 
 

11. Møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Referat 

Mandag d. 4. maj, kl 17.30 – 18.30 Fællesspisning i Huset i Hasserisgade 

18.30 – 21.30 Møde i Huset i Hasserisgade 

 

Deltagere: Jyttemarie, Lise, Gitte, Anna, Lars 

Afbud: Kaj Henriksen, Peter, Lene, Ingelis, Birthe, Egon. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent - Lars 

2. Logo  

Gitte Basse har i perioden efter sidste møde, udarbejdet flere skitser til brug for et 

mere ”simpelt” logo. Gitte fremlægger. 

Vi svælgede i 6-7 forskellige forslag, mange kommentarer. 

Valget faldt i fuld enighed på figuren, nummereret 12D – vedhæftes som fil  

3. Næste visions weekend  

Hvornår skal vi afholde den og med hvilket indhold? 

Vi arbejder ud fra weekenden d. 19-20 september. 

Indhold: Antroposofi, arkitektur (bygninger + landskab), bæredygtighed, max. Økonomi. 

Efterfølgende weekend: Antroposofi. Hvad er dit svar på spørgsmålene på bagsiden af 

folderen? 

Mulige personer: Per Klauson Kaas, Steen Møller, Munksøgaard’s erfaringer ………… 

Tovholder: Kaj skal spørges, Lise byder sig til hvis en anden er tovholder. 

4. Hjemmeside – Lise har arbejdet videre med opgaven. Vi bliver orienteret om 

mulighederne. 

Lise’s søn vil gerne hjælpe med at få en hjemmeside op at køre og Lise vil kunne føje 

tekst indholdet til. 

Forusætninger: Hvem er registrant? Betaling for web hotel når vi har fået medlems 

kontingent ind. 

5. Nyt fra bestyrelsen  

Nu er det tid at indbetale årets medlemskab i foreningen ”Levefællesskab i 

Nordjylland”. Indbetaling til Jyske bank, konto nr.: 5079 0001662948 med anførsel af 

navn i besked til modtager. 

Senest 15. juni. Medlemskabet gælder et år. 

6. Lars er blevet tildelt et legat fra LØS  

Lars har søgt og modtaget et legat fra LØS som finansiere et 5 ugers kursus i EDE 

(Ecovillage Design Education) i Findhorn i Skotland. Findhorn er et økosamfund der har 

eksisteret i 50 år og som primært har fokus på uddannelse og kurser, der fremmer 



bæredygtig livsførelse og personlig udvikling. På kurset i Skotland vil der blive undervist 

i såvel teori som praksis. Målet er at Lars skal erhverve viden, der kan bruges til at 

fremme skabelsen af levefællesskab i Nordjylland samt at han skal være med til at lave 

kurser for andre, der ønsker at skabe et økosamfund. 

7. Foredrag d. 12. maj i lokaler i Byens Rum. 

Alle opfordres til at invitere interesserede til dette arrangement. 

Opslag blev fordelt og bliver hængt op på velvalgte steder.  

Alle fra gruppen er meget velkomne og skal selvfølgelig ikke betale. 

8. Folder der præsentere visionen for Levefællesskab i Nordjylland 

Lars er i samarbejde med en person uden for vores gruppe, ved at lave en folder der 

kan bruges i forbindelse med foredrag og til uddeling til personer der er interesseret i 

at høre mere om projektet. 

Vi afleverede alle rettelser og forslag til korrektur. Folderen redigeres og trykkes så den 

er parat til foredraget d. 12. maj. 

9. Konfliktløsning 

På sidste møde blev der opfordret til at vi tager fat på de indledende drøftelser af 

hvordan vi i fremtiden vil møde og løse de konflikter der u-undgåeligt opstår når vi som 

mennesker mødes og skal lave aftaler.  

Generelt har økosamfund i Danmark erfaret, at det er vigtigt at have en konfliktløsnings 

model. 

Godt at have fokus på forebyggelse af konflikt, i form af leveregler: f.eks. hvor går vi 

hen og får hjælp når konflikten opstår, vi tale til personer og ikke om personen, o. lign. 

Vi besluttede at lede efter gode modeller for konfliktløsning. Tema der skal tages op på 

en visions weekend. 

10. Tidsplan – Hvordan ser tidsplanen ud? Hvilke milepæle kender vi? Hvilke milepæle skal 

sættes?  Næste vigtige milepæl er foredrag om levefællesskab i Nordjylland d. 12. maj i 

lokaler i Byens Rum. Visions weekend d. 19-20. september. 

11. 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 weekend 

- Hjemmeside 

- Fonds ansøgninger 

12.   Næste møde 

 Mandag d. 1. juni kl. 18.30 

Huset i Hasserisgade 

12. Eventuelt 

Åben dag i Hertha værksteder, lørdag d. 9. 

maj. Kl. 11-16.30  


