
Levefællesskab 

 

 
Referat fra 13. Møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Torsdag d. 24. september i Huset i Hasserisgade 

 

 

Deltagere: Karen, Gitte, Randi, Keld, Susan, Lise, Jytte Marie, Kaj og Lars O. 

 

Dagsorden: 

 

1. Lars valgt til ordstyrer og Kaj som referent  

2. Tilbagemeldinger fra visions weekenden i august. 

Egon og Birthe takker for besøget på gården i Manstrup, og vi takker for den  store 

gæstfrihed, at der var sørget for solskin hele weekenden og et rigtig fint besøg ved 

Aggersborg og hos strandengens kvier.  

Referatet blev godkendt og var klart forståeligt også for de nye deltagere i gruppen.  

 

3. Arbejdsgrupper som arbejder videre med problem stillingerne der blev drøftet på visions 

weekenden i august 2015. 

1. inklusion af udviklingshæmmede vil kræve en arbejdsgruppe på 2-3 initiativtagere 

med de nødvendige kompetencer, der kan beskrive det pædagogiske grundlag og tage 

de relevante kontakter til interesse organisationer og kommunerne.  

Ingelis forventes at komme tilbage til gruppen, når hendes arbejdspres mindskes. 

2. Gitte og Lise vil undersøge nærmere, hvad der findes og kan etableres af 

bæredygtigt byggeri.  Keld oplyste, at der findes en righoldig bygnings database hos 

Dansk Center for Byøkologi 

3. Kaj undersøger mulighederne for alternativ energi- affalds- og spildevandsbehandling 

og hvad der kræves for at få dispensation fra kommunen. 

4. Lise arbejder videre med hjemmesiden. 

5. Gitte kigger videre på sanse og terapihaver – der findes åbenbart et Aalborg kontor! 

Mange erfaringer fra Sverige med naturterapi. 

6. Der mangler kompetente folk til at arbejde med fondsansøgninger. Helle tilbød sig i 

forsommeren og havde stor kompetence på området, men er stress og arbejdsramt.  

 

4. Lokale til brug for sekretariat søges 

Prisen for leje af lokaler i Byens Rum stiger og det der derfor nødvendigt at vi ser os om 

efter nye lokaler der kan lånes for meget billige penge. Gerne et værelse på 5-10 m2. 

Måske i et sommerhus eller i et hus der i en periode står tomt.  

Kontakt Lars Overvad, hvis I har/kender et brugbart sted 



5. Opfølgning på foredrag d. 15. september 2015. 

Det blev til en rigtig god aften med engagerede deltager - 11 personer hørte 

foredraget, 9 af deltagerne valgte at komme på vores mail liste og 3 heraf deltog i 

aftenens møde. 

 

6. Studietur til Levefællesskab på Samsø? 

Er sat i bero til næste sommer. Kontaktpersonen er gledet ud. 

 

7. Hjemmeside – Vi kan købe domænet: levefælleskab.dk af Hertha rimeligt billigt. Lars 

spørger om pris og siger ja, hvis den er rimelig. Lise tager sig af det praktiske for 

hjemmesiden. 

 

8. Orientering om deltagelse i projekt ”Startpakke for økosamfund” – Lars har sammen 

med LØS (Landsforeningen og Økosamfund) lavet en ansøgning til Miljøministeriets 

pulje for grønne Ildsjæle om midler til at indsamle information/viden fra eksisterende 

økosamfund og ud fra det materiale lave en ”Startpakke for økosamfund”. 

 

9. Næste møde på Huset i Hasserisgade er torsdag d.19. No.v 

 

10. Næste visionsweekend er fastlagt til 9-10. januar 2016.  

* Gitte undersøger om sommerhuset er ledigt. 

 

11. Eventuelt:  

1. Lars skal på et spændende kursus om ”skabelse af økosamfund” på Findhorn fra 2. 

oktober – 9. Nov.   

2. Borgmesteren for Rebild kommune har henvendt sig angående mulige placeringer af 

Levefælleskabet. Han nævnte muligheder ved Øster Hornum, Gl. Kirkevej ved Støvring 

(med udsigt over Lindenborg ådal) og en mulighed ved Gl. Skørping.  

3. Kaj tager en hvirvelkande med til næste ”husmøde”, så man kan smage hvirvelvand. 

 

Referent Kaj 

 

 


