
 

Levefællesskab 

 

REFERAT 
17. Møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Mandag d. 9. maj 2016 

Kl 18.00 – 19.00 Fællesspisning i Huset i Hasserisgade 

19.00 – 21.30 Møde i Huset i Hasserisgade – Blå lokale 

 

Deltagere: Gitte Basse, Karen, Jyttemarie, Flemming, Kaj, Carsten, Peter, Sus, Claudia og 

Lars 

Afbud: Lene, Anna og Lise 

 

Dagsorden: 

1. Ordstyrer: Flemming  -  referent: Lars 

2. Nyt fra Fonds gruppen  

Sus og Claudia har haft første møde i deres arbejdsgruppe som viste sig at blive et 

meget godt og givende første møde, hvor de bl.a. havde konstateret at der er brug for 

at vores behov skal gøres mere konkrete.  Det vil gøre det nemmere at målrette fonds 

ansøgninger. 

De havde udarbejdet en række spørgsmål, som vil være helt oplagt at bruge som 

grundlag for en kommende Visions Weekend. 

Det viste sig at referatet fra Visions Weekenden ved Egon og Birthe i august 2015 ikke 

var kommet til denne nye gruppes kendskab, derfor vedhæftes referatet fra Visions 

Weekenden med dette referat så alle har indsigt i de overvejelser og beslutninger der 

blev taget i august 2015. 

Tre af de væsentlige spørgsmål som Claudia og Sus stiller og som går et par spadestik 

dybere ende vi før har drøftet, er: 

Hvor mange timer vil du investere om ugen på arbejdet i fællesskabet? 

Hvor mange m2 vil du have i din egen bolig 

Hvor mange timer om ugen vil du bruge på at sikre selvforsyning af fødevare – og i 

hvilken form? 

3. Planlægning af Visions weekend 

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe der arbejder med at arrangere den 

kommende Visions Weekend – Flemming, Claudia og Sus. 

Tema: Konkretisering af de spørgsmål der er rejst af ”Fonds gruppen” - altså lad os 

grave et par spadestik dybere i forhold til projektets indhold. 

Sted: Formentlig – Fællesskabet Holtbjergaard (mellem Præstbro og Vorså) 

Dato: 13. -14. august 

 



4. Bæredygtigt Byggeri 

Gitte og Lise har endnu ikke fået sat sig sammen for at undersøge priseksempler på 

forskellige former for bæredygtigt byggeri.  

Ud af det, Lise har undersøgt, er det hendes indtryk at det er op ad bakke at komme 

det ret meget nærmere end den vejledende kvadratmeterpris, som hun tidligere har 

fået oplyst af Caroline Meyer White.  

Et af problemerne er at det er svært/umuligt at sammenligne oplyste priser, med 

mindre man har meget godt styr på hvad der er inkluderet i priserne (som fx 

byggemodning, fundament, indvendig indretning, div. installationer, indvendig "finish" 

som døre, gerikter, overflader på gulve, vægge og lofter, køkken- og badinventar og 

installationer osv.) 

Derimod er der masser af inspiration og viden om forskellige muligheder at finde. Fx i 

denne pjece fra Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB)  

http://lob.dk/lob/wp-content/uploads/2016/04/LOB_Focus_April2016_light.pdf  

Der er faktisk to pjecer på linket, den første har fokus på byggeteknikker, energiforbrug 

og miljøbelastning, og den anden har fokus på opvarmningsmuligheder og miljø. De kan 

varmt anbefales, de indeholder masser af både viden og inspiration :-) 

Carsten gav tilsagn om at deltage i gruppen, med den faglige viden og det netværk han 

kender til som byggesagkyndig. 

 

5. Hjemmesiden: 

Lise: Status er uændret i forhold til sidste møde da Lise har været presset af andet. Der 

kommer til at gå mindst en måneds tid mere, før hun kommer videre med opgaven. 

Men Lise har ikke opgivet :-). Hvis nogen har lidt erfaring med at opsætte hjemmesider 

eller bare lidt teknisk snilde med den slags (det er ikke særligt avanceret) og har lyst at 

hjælpe eller overtage dele af opsætning og/eller redigering af hjemmesiden, vil det 

være meget velkomment, da det vil være godt at få den i luften snarest muligt. 

Lars vil spørge Tove Koch som er prof. i forhold til at lave hjemmesider om hun vil gå 

ind i arbejdet. Tove Koch er ikke en del af gruppen, man har velvilligt givet husly til at 

Lars kan have sekretariat i hendes lokale i Niels Ebbesens gade mod en symbolsk 

betaling. 

 

6. Stråling 

Kort resume fra kursus om mikrobølge/RF-stråling og elektromagnetiske felter: 

Lise fik ikke spurgt specifikt omkring radio- og tv sendere, men ud fra den generelle 

information kan hun udlede at de, ligesom andre kilder til RF-stråling, udgør et 

helbredsmæssigt problem.  

Samtidig skal helbredsbelastningen fra forskellige kilder ses som en helhed. Det skal 

forstås sådan, at hvis man fx. i væsentligt omfang bruger trådløse enheder (fx. Ipad), 

uden kablet internet (dvs. på wifi og/eller mobildata), så udgør det et langt større 

bidrag end fx. en mobilmast i et par kilometers afstand. Det er væsentlig at være 

opmærksom på både strålingsintensiteten, og på hvor længe man udsættes for den. 

Således er fx. wifi og trådløse DECT telefoner et væsentligt problem, da man er relativt 

tæt på strålingskilden (strålingen aftager med kvadratet på afstanden), og da de stråler 

hele tiden. I modsætning til en mobiltelefon der er tændt, men ikke bruges. Den stråler 

http://lob.dk/lob/wp-content/uploads/2016/04/LOB_Focus_April2016_light.pdf


kortvarigt ved regelmæssige "handshakes" med nærmeste mast. Smartphones giver 

dog mere vedvarende stråling pga. apps mm. med et løbende dataforbrug.  

Hvis der er interesse for det, vil jeg gerne, efter bedste evne, fortælle mere om emnet, 

som er både omfattende og komplekst. Det vil nok bedst kunne indpasses i forbindelse 

med en visionsweekend, da det ikke kan gøres på fx. 10 min. Weekendkurset var 

primært teknisk om måling, skærmning mm., men omfattede også informationer om 

de biologiske virkninger. 

Lise foreslår at vi også tager en drøftelse af mulige tiltag til at begrænse 

strålingsniveauet i Levefællesskabet. Det kunne fx være at benytte kablede 

internetforbindelser og telefoner frem for wifi. 

Det blev besluttet at vi skal finde et par timer til at drøfte emnet på den kommende 

vision weekend. 

 

7. Indbetaling for medlemskab i 2016. 

Jyttemarie orienterede om at det er forholdsvis få der har indbetalt de 200 kr. det 

koster at være medlem i 2016.  

Det blev besluttet at Lars laver en mail med overskriften ”Betalig af medlemskab 2016” 

og sender ud som en reminder til alle på mail listen. 

 

8. Forslag om at mødes til fælles meditation og visualisering. 

Gitte foreslog at vi laver en aften eller en hel dag med meditation, visualisering  eller 

andre kreative måder at arbejde med at skabe en bevidsthed og nye inspirationer til 

skabelsen af Levefællesskabet. 

Det blev aftalt at det står enhver frit for at tage et initiativ af den karakter og melde det 

ud via Facebook og mail listen, så deltager de der kan og vil den pågældende dag/aften. 

 

9. Frejlev-projektet 

Flemming har igen været på besøg ved Jørgen der ejer Grusgraven v. Frejlev. 

Denne gang var indtrykket at det ikke bliver nemt at få ejeren (Jørgen) til at sælge 

jorden, da han som person har svært ved at træffe beslutning.  

En evt. pris for de 26 tdr. land vil blive ca. 1.2 mio. kr. 

 

10. Orientering fra Folke træf i Hvalsø – ”DET FÆLLES BEDSTE” i st. Bededags ferien. 

Lars og Anna deltog 

Fokus var: 

• Fællesskab, økologi, omstilling, klimaløsninger, bæredygtighed og det, som ligner. 

• Binde samfundets mangfoldighed sammen ved at fokusere på det vi har til fælles og 

ikke det, der skiller os ad. 

• Styrke almindelige borgeres handlekraft, og derigennem styrke de fællesskaber og 

lokalsamfund, som de er en del af. 

• Opbygge samfundets politiske slagkraft gennem ligeværdige og tillidsfulde relationer. 

• Arbejde for at skabe en værdig og bæredygtig fremtid til det fælles bedste. 

Se mere på hjemmesiden: http://detfaellesbedste.dk 

Det var nogle rigtig gode dage der viser at der i Danmark er en stor gruppe der ønsker 

at være aktive i den omstilling der er i gang hen mod et mere bæredygtigt samfund. 

http://detfaellesbedste.dk/


1200 mennesker var tilmeldt og der ud over kom der mange besøgende på dagene. På 

de mange woorkshops var der rig mulighed for at blive inspireret og bygge netværk. 

To kommuner var repræsenteret for at reklamere med at de meget gerne vil tage imod 

nye fællesskaber (Lejre kommune og Halsnæs kommune på Sjælland) 

Et nyt tiltag i Danmark ser ud til at blive en realitet – Et bæredygtigt testsamfund – På 

et af de store møder ved ”Det Fælles Bedste” blev der lavet arbejdsgruppe for et 

projekt der skal rumme 1000 beboere. 

 

11. Opfordring til at deltage i inspirerende aktiviteter  

AndelsSamfundet Hjortshøj v. Århus.  

Rundvisning 11. juni   -   http://www.andelssamfundet.dk/rundvisninger 

Se Facebook, der er ved at være en gruppe som køre sammen 

FRILAND, på Djursland  -  Åbent-Hus-dag 26. juni 

NATURMØDET I Hirtshals 26. -28. maj    -    http://naturmoedet.dk/ 

Yderligere ideer til besøg blev fremført. 

Carsten foreslår besøg af fællesskaber v. Randers og Roskilde – Carsten vil undersøge 

nærmere og vende tilbage. 

Forslag om et besøg på Egholm kom frem igen – her er Egholm Folkefarm og spisning 

på Kronborg (med mange lokale råvare) en oplagt mulighed. 

 

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

13. Næste møde 

Mandag d. 13. juni 2016 

Kl. 19 – 21.30, Grøn lokale 

 

14. Eventuelt 

Der blev efterlyst en telefon liste. 

Send gerne oplysning om din adresse og 

dit telefon nummer til Lars Overvad Nielsen 

på mail: larsovervad@gmail.com 

 

 

Referent: Lars Overvad Nielsen 

http://naturmoedet.dk/

