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Referat fra 14. Møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Torsdag d. 19. november 2015  

 

 

Deltagere:  

Egon, Birthe, Lise, Jyttemarie, Anna, Gitte, Preben, Susan, Peter, Karsten, Kaj og Lars 

 

 

1. Lars ordstyrer og Kaj referent  

2. Nyt fra arbejdsgrupperne 

Bæredygtigt byggeri (Gitte, Lise) Ikke noget afgørende nyt.   

* Birthe gjorde opmærksom på billige tjekkisk udviklede ”containerhuse”, der leveres 

færdige og kan sættes sammen i 5 forskellige form/størrelser. Check link FREEDOMKY – 

free art of living everywhere – på Birthe Holts facebook side (11 nov) og se en 

billedserie, der kan gøre en glad i låget og tro på, at det ikke behøver at koste en 

bondegård og flere års slid og slæb at få sig en lille hytte at bo i  (småt er smukt) 

 

Alternativ energi- affalds- og spildevandsbehandling (Kaj). 

Ingen nye spændende ting i posen denne gang.  

Birthe nævnte Vindturbiner som en bedre løsning end vindmøller i bonære områder 

(mindre støj). 

 

Hjemmeside (Lise) 

Vi mangler stadig at få en pris på domænet Levefælleskab.dk fra Alan Elm, Hertha.  

* Lars rykker for en pris på domænet.  

 

Fondsansøgninger (Lars) 

* Lars søger at få en liste over relevante fondsmidler fra Dorthe Suell, der var 

fundraiser for Hertha. 

 

Naturterapi (Gitte)   Intet væsentligt nyt om sansehaver/naturterapi 

 

3. Beretning fra Findhorn, med fokus på at bringe inspiration til skabelsen af 

levefællesskab i Nordjylland 

Lars berettede meget spændende om sit  5 ugers kursus i Skotland (Ecovillages Design 

Education) i økosamfundet Findhorn Foundation – kurset gav inspiration, indsigt og 

redskaber, som kan tages i anvendelse til skabelse af vores nordjyske levefælleskab 

Du kan se mere om Findhorn Foundation på hjemmesiden: www.findhorn.org 

 

http://www.findhorn.org/


 

4. Næste møde om Levefælleskabet er på Huset torsdag d.14 januar. Vi mødes som 

sædvanlig til buffet  kl. 18 og mødestart kl.19. 

 

5. Visionsweekend  

Visionsweekenden er skubbet til 5/6 marts 2016.  

Et væsentligt tema bliver den sociale dimension i Levefælleskabet. 

Anna og Lars står midt i én periode med mange fysiske påvirkning af skimmelsvamp i 

deres bolig og desuden en del flytten rundt til flere midlertidige boliger.  

 

6. Eventuelt -  

Lars har fundet en kontorplads, hvor aktiviteter og bøger, samlemapper/dokumenter 

vedrørende Levefælleskabet kan få husly.  

Det er Karen Dalsgaard (medlem af levefællesskabs-gruppen) der har formidlet kontakt 

til Tove Koch der er indehaver af lokalet. Lokalet ligger på hjørnet af Niels Ebbesens 

Gade og Danmarksgade. 

 

 


