
 

Referat 3. møde om Levefællesskab i Nordjylland 18. juni 2014 

 

Tilstede: Lene og Peter Rasmussen, Gitte Basse, Karen Dalsgaard, Jytte Marie Vibe Pedersen, 

Preben Kruse, Anne Neergaard Olesen, Kaj Henriksen, Anna Vibe, Lars Overvad Nielsen 

 

Afbud: Kirstine og Peter A Porta, Lise Thorn Andersen, Helle Thuren, Thyge Lauritsen. 

 

1. Valg af ordstyrer og referent: 

Lars ordstyrer – Anna referent 

 

2. Opsamling på referat fra mødet den 7. maj 2014: 

Referatet gennemgået og godkendt med en enkelt lille korrektion 

 

3. Kort præsentation af deltagerne, da der var 4 nye deltagere: 

Præsentationen gav indtryk af forskellige perspektiver, ønsker og forventninger - både fysiske og 

åndelige visioner. Miljø, vedvarende energi, bæredygtighed, spiritualitet, fællesskab og økologi var 

blot nogle få af nøgleordene. 

 

4. Sidste nyt fra Lars: 

Lars har været på studietur til Hertha med 3 repræsentanter fra Rebild kommune. Der blev givet en 

flot rundvisning og præsentation af Hertha. Delegationen var meget lyttende og efterfølgende 

samling gav plads til spørgsmål. Lars kunne godt have ønsket sig, at der var blevet vist mere 

begejstring, end der blev, men sandsynligvis et generelt billede af politikere, hvor der stadig ikke er 

flertal i byrådet for projektet. Dog udtalte borgmesteren, at han gerne ville bo sådan et sted! 

Samarbejdet med kommunen fortsætter. De vil gerne se en visionsafklaring og en endelig afklaring 

fra teknisk forvaltning ift. om det er muligt at bygge på det ønskede jordstykke, placeret mellem 

Skørping og Rebild. 

 

Det kunne være godt at åbne op for interesse fra andre organisationer – partiklubber o.lign. 

Lars arbejder videre med at åbne op for kendskabet til Levefællesskabet på forskellig vis bl.a. 

gennem LEV (landsforeningen for evnesvages vel). Vi kan alle være med til at løfte denne opgave 

og inspirere andre – både forældre til udviklingshæmmede unge og til fremtidige naboer! 

 

Lars skal til møde den 19/6 med fondraiseren, som har haft opgaven for Hertha – dette for at søge 

fondsmidler til det videre arbejde med at etablere Levefællesskabet. 



 

Ved sidste foredrag den 10/6, var der flere unge familier med, som viste interesse for 

Levefællesskabet. Vi vil gerne have flere unge familier på banen! 

Den Steinerorienterede børnehave ”Bittebæk” vil gerne have bestyrelsen med på besøg i Hertha. 

Lars har sagt ja til forslaget, da det kan åbne op for muligheden for kontakt til unge familier der kan 

inspireres. 

 

5. Visionsweekend: 

Forslag til visionsweekend sendes ud på Doodle (mail) hvor man kan krydse af, hvilken 

weekend/weekender man kan deltage. Det er vigtigt, at der er stor interesse for dette vigtige stykke 

arbejde, som vil komme til at danne fundamentet for Levefællesskabet + at politikerne gerne vil se 

en visionsafklaring.  

Følgende datoer vil blive sendt ud: 25-26/10 – 1-2/11 – 8-9/11.  

 

6. Tidsplan: 

Lars afventer tilbagemelding fra teknisk forvaltning ift. godkendelse af det ønskede jordareal til 

Levefællesskabet. Det undersøges, om der er servitutter og miljømæssige forhindringer for, at man 

kan bygge på stedet. Derefter vil Lars igen kontakte landmanden, som ejer jorden i Skørping for 

videre forhandling. 

 

7. Arbejdsgrupper – personer til følgende opgaver: 

Planlægning og afvikling af visionsweekenden: Peter Rasmussen, Preben Kruse og Gitte Basse 

meldte sig til opgaven. Flere aktive deltagere søges! 

 

For at blive inspireret til vores visionsweekend af andre fælleskaber, bliver der planlagt en en-dags 

studietur, så vi kan besøge et par steder. Lars meldte sig som den eneste til at arrangere den, men 

der skal et par aktive deltagere mere med i gruppen! 

 

Preben Kruse undersøger pris og muligheder for at lave en hjemmeside. 

Forslag til navn på hjemmesiden modtages (helst uden æ – ø – å og gerne med mange vokaler) 

 

Fondsansøgninger - Lars vil kontakte fondsgruppen fra Hertha for at høre, om de vil gå ind i vores 

projekt ift. at formulere ansøgninger. 

 

 

 



 

8. Næste møde:  

12/8 kl 17.30. Vi mødes kl 17.30 i Husets café til fællesspisning (vegetarbuffet kr. 75,-) 

Efterfølgende møde kl 18.30 – 21.30. Tilmelding til mødet enten på facebookgruppen eller til Lars 

på: larsovervad@gmail.com 

 

9. Eventuelt: 

Forslag om at udforme en bogliste – kan evt. komme med på den fremtidige hjemmeside 

 

Forslag til info materiale: 

Film og bog om økosamfund i Danmark – udgivet af LØS (landforeningen af økosamfund i 

Danmark) 

”Bofællesskab – fra drøm til virkelighed” Margrethe Kähler – udgivet af ældresagen 

 

Referent Anna Vibe den 18/6-2014 
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