
Referat møde om Levefællesskab i Nordjylland. 

Onsdag den 7. maj 

Fælleshuset Uldalen, Nørresundby 

 

Tilstede: Lene og Peter Rasmussen, Preben Kruse, Helle Thuren, Lise Thorn Andersen, Gitte 

Fruensgaard, Lars Overvad, Anna Vibe 

Afbud: Ingelis Steffensen, Thyge Lauritsen, Karen Dalsgaard, Kirstine og Peter A. Porta 

 

Velkommen til Helle der for første gang er med for at lytte og blive inspireret. 

Tak til Lene og Peter for værtskab og rigtig god forplejning. Et veludstyret fælleshus med god plads 

til både film og fællesspisning. 

 

Punkt 1: Ordstyrer og referent  

Lars Overvad 

 

Punkt 2: Opsamling efter studietur til Hertha 

Indtrykkene af besøget i Hertha viste at det var en rigtig god, spændende og relevant tur.  

Det var positivt at få konkrete billeder på, hvordan et levefællesskab kan formes. Det blev 

bemærket, hvor vel-organiseret og ”pænt” der var. Integrationen med de udviklingshæmmede og de 

daglige aktiviteter i værkstederne, gav rigtig god mening for både de udviklingshæmmede og 

fællesskabets øvrige beboere. Ligeledes blev det bemærket, at omsorgen for hinanden og det at leve 

sammen med de udviklingshæmmede, samler mennesker. Det Steinerinspirerede samler og holder 

aktiviteten i gang bl.a. med alle årstidsfesterne, drama, musik osv. Arkitekturen fik anerkendende 

ord med på vejen.  

Ole’s præsentation af levefællesskabet gav et godt indtryk af et fællesskab med stor åbenhed, 

nærvær og de menneskelige faktorer, som hersker i Hertha. Det blev beskrevet, hvordan konflikter 

bliver løst bl.a. gennem henstillinger og ved at inddrage 3. part ved konflikter.  

Jeg mener at det var Peter der nævnte at en kontakt til Ditlev Nissen vil være relevant når vi her i 

gruppen skal tale om konfliktløsning. 

Preben, der flere gange har været på besøg i Hertha, nævnte at der selv efter mange år, stadig er en 

livsgnist og et engagement som specielt afspejles i beboernes øjne og deres måde at møde gæster 

på.  

 

Punkt 3: Filmaften 

Vi så filmindslag fra Hertha, levefællesskabet i Hjortshøj og økosamfundet Dyssekilde, som gav 

anledning til meget god inspiration. 

 



Punkt 4: Sidste nyt 

Lars har haft kontakt til lodsejeren ved Skovhusene – Keld på 74 år, som stadig driver landbrug på 

stedet. Et godt møde og en god dialog. Muligheden for samarbejde står stadig åben, men Keld skal 

have en tænkepause, inden Lars kontakter ham igen. 

Møde med advokat Lene Diemer primo maj: Hun kunne bekræfte, at vi er på rette vej, og anbefaler 

dannelsen af en forening og efterfølgende dannelse af en fond. Godt og konstruktivt møde med 

mange facetter og  ideer, som også gav et godt overblik. Vi må gerne henvende os til Lene med 

yderligere spørgsmål.  

 

Punkt 5: Visionsweekend 

Det erfaredes hurtigt, at kun få af de tilstedeværende kunne deltage denne weekend, så weekenden 

er udsat indtil et større detektivarbejde     er udført, for at finde en dato, som kan passe de fleste. 

Detektivarbejdet vil understøttes af et suverænt planlægningsredskab, kaldet Doodle, som indtil 

videre er ukendt for undertegnede. Så hold øje med din mailboks – forslagene vil regne ind!!!  

 

Punkt 6: Tidsplan 

Lars afholder endnu et foredrag om Levefællesskaber tirsdag den 10. juni kl 19.00 i Huset 

Hasserisgade i Aalborg. Se mere information under arrangementer på Facebook eller ved at søge på 

www.huset.dk under menuen program. 

Sammen med dette referat bliver der vedhæftet en korrigeret flyer (nu med rigtig dag og dato – 

tirsdag d. 10 juni), som kan anvendes til at informere andre interesserede om muligheden for at høre 

om vores projekt. 

Der er arrangeret studietur for politikere og embedsfolk fra Rebild Kommune mandag den 16. juni. 

Der er p.t. 6 tilmeldte. 

 

Punkt 7. Arbejdsgruppe 

Punktet blev udsat pga manglende tid 

 

Punkt 8: Eventuelt 

Der blev en ivrig samtale med inspiration, synspunkter, filosoferen osv omkring Levefællesskabet. 

Dejligt at udveksle ideer og drømme! 

Når andre end de, som er i den lukkede gruppe på Facebook, ønsker at få oplysninger om 

Levefællesskabet – hvad gør de så? Preben, som administrerer siden fortalte, at alle kan søge på 

ordet ”Levefællesskab”  og få indsigt i, hvad gruppens formål er. Herefter er alle er velkommen til 

at søge om optagelse i gruppen. 

 

Referent: Lars Overvad 

http://www.huset.dk/

