
Levefællesskab 

 

Referat fra 
15. Møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Torsdag d. 28. januar 2016 

Kl 18.00 – 19.00 Fællesspisning i Huset i Hasserisgade 

19.00 – 21.30 Møde i Huset i Hasserisgade – Lilla lokale 

 

Deltagere – Flemming, Karen, Lene, Gitte, Lars, Birthe og Egon 

Afbud – Kaj, Jyttemarie, Lise, Claudia, Susan og Anna 

Velkommen til Flemming, der deltog for første gang – Flemming kommer fra Sæsing 

(midten af Vendsyssel). 

 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Flemming ordstyrer og Lars referent 

2. Opfølgning på præsentation af Projekt ide i Frejlev – Præsenteret direktøren i Royal 

Thermo Træ 

Vi var 10 fra Levefællesskabs gruppen der deltog i møde med Lars Højmann Kristensen 

fra Royal Thermo Træ, torsdag d. 14. januar. 

Vi var tre til mødet i dag som også havde været til møde med Lars Højmann – her er 

vores indtryk gengivet. 

Et positivt møde med Lars Højmann Kristensen og hans ide om at skabe et socialt bolig 

område i det gamle industriområdet på kanten af Frejlev. Han invitere til samarbejde 

med mennesker fra sociale institutioner som TAMU center Vitskøl og etablering af 

socialøkonomisk virksomheder inspireret af Café fair. Kernen i fællesskabet vil være et 

socialt fælleshus, med plads til mange fælles aktiviteter 

Det er umiddelbart til at se vores ide koblet på det projekt der er under udvikling i 

Frejlev. Tanken om fælleshus er vigtig at have med fra starten. 

Hans tankegang passer godt sammen med vores værdier. 

Glæde over at vi nu har mødt en person og en producent der har netværk der kan byde 

ind med skitseprojektering, arkitekt, almen nyttigt boligbyggeri og et godt bæredygtigt 

produkt til husbygning. 

De huse som Royal Termo Træ har produceret ligger på en m2 pris på 10.000 kr. – der 

er meget billigt i nutidige byggepriser. 

 

Tre bekymringer: 

 - sendemasterne i Frejlev! 

- forurenet grund?  

- ikke sikkert at der kan opkøbes nabo jord der kan dyrkes? 

 



Peter og Lene meget positive over for Frejlev ideen. 

Gitte oplever en mand og et projekt der er troværdigt. 

Kaj finder det produkt som Royal Termo Træ laver, er et helt igennem sundt produkt. 

* Lars Overvad vil som privat person, indlede et samarbejde med Lars Højmann om en 

mulig projektudvikling. 

 

3. Næste visions weekend 5.-6. marts 2016 

Lars planlægger sammen med Flemming. 

Forslag til indhold: 

Gerne arbejde videre med Frejlev projektet. 

Fællesskabet – hvordan dannes den bedste platform? 

Konfliktløsning. 

Leje bolig og eje bolig – Bredt klientel også plads til arbejdsløse og enlige. 

Cirkelarbejde – Lars introducere og underviser 

Sang – fællessang 

* Carsten spørges om oplæg om plan for de næste skridt. 

 

4. Tidsplan – Hvordan ser tidsplanen ud? Hvad er de næste milepæle? 

Visions weekenden d. 5.-6. marts 2016 er næste milepæl. 

 

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

* Lise har nu fået prisen på domænenavnet ”Levefællesskab.dk” som skal købes fra Hertha – * 

Jyttemarie betale af foreningens kasse. 

 

6. Næste møde 

Aftales på visions weekenden. 

 

7. Eventuelt 

Ture til inspirerende steder efterlyses - kom gerne med forslag. Hvis du vil arrangere, 

finder vi en dato for arrangement på næste møde. 

* Lars er blevet interviewet til radio Jupiter om Levefællesskabet og om Findhorn. 

Udsendelserne er ikke lagt fast – når datoer kommer, mailes de ud.  

Øvrige udsendelser der allerede er sendt på radio Jupiter kan findes på: 

https://www.radioaalborg.dk/radio-jupiter-vandbaererens-tidsalder 

 

* Egon havde en stor spandful porer med som han gladeligt delte ud af til de der gerne 

ville have dem med hjem. TAK Egon 

https://www.radioaalborg.dk/radio-jupiter-vandbaererens-tidsalder

