
Levefællesskab 

 

 
Referat fra 4. møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Tirsdag d. 12. august, Huset i Hasserisgade 

 

Deltagere: Lars O, Anna, Kaj, Ann, Lise, Jette, Peter, Lene, Gitte, Preben, Peter og Jytte Marie 

 

1. Lars blev valgt som ordstyrer og Kaj som referent 

 

2. Opsamling fra det seneste referat fra mødet d. 18. Juni: Preben roste referaterne for 

at være udførlige uden at blive for lange, så man fint kunne følge processen. 

 

3. Hvad har sommeren bragt af refleksioner om det at skabe et Levefællesskab:  

* Lene og Peter har netop solgt deres andel i Uldalen og købt et hus i nærheden.  De er fuldt 

optaget af flytning mm. indtil November.  

* Preben og Gitte berettede om studietur til Drivhuset (Buddhistisk vegetarisk Cafe og salg af 

økogrøntsager) og Himmerlandsbyen. Her mangler tydeligt en fælles vision for de 12 huse ud over 

at bo – hækkene bliver højere og de har ikke fået bygget et fælleshus.  

* Lars og Anna havde besøgt det alternative samfund ”Damanhur” i Norditalien 

(http://www.damanhur.org). Damanhur beskriver sig selv som et ”laboratorium for fremtidens 

samfund ” i balance med naturen (den ydre og indre) og man kan på hjemmesiden læse om deres 

fælles vision og hvordan de konkret har virkeliggjort den, og der er megen god  inspiration at 

hente her.  

* Lise fortalte om et nyt initiativ ”Grobund” i forbindelse med Friland – hvor man ville bygge et nyt 

kuld gældfri huse mm. Desværre er projektet sat på standby. Det affødte en dialog om penge, 

alternative banker og betalingsformer (timebank mm) som sikkert også vil være et emne på 

visionsdagen. 

 

4. Rebild kommune behandler 13. august på eget initiativ projektet ”Skovhusene”, som 

de finder spændende, men på forhånd kan sige ikke vil kunne placeres i det ønskede område. De 

arbejder videre med at give bud på mulige alternative placeringer i kommunen.  

* Kaj nævnte, at Arden kommune (v. Jens Dalsgaard) vil være positiv over for projektet og gerne  

fremviser mulige placeringer i Arden kommune i naturskønt område op til Rold skov. Der er 

givetvis en række kommuner syd og nordenfjords, der vil vise sig positive og det blev nævnt at 

projektet i en mere færdig form med gennemdrøftede overordnede kriterier for placering (emne 

for visionsdagen) kunne sendes i udbud til en række kommuner, når vi når så langt.  

* Foreløbig afventes Rebild kommunes udspil til alternativ placering. 

 

http://www.damanhur.org/


5. Lars har fået henvendelse fra en gruppe der arbejder med at etabler et fællesskab på 

landet, deres primære fokus er at undgå stråling fra telekommunikation. De spørger om det er et 

væsentligt element vores værdisæt:  

* Lars meddeler gruppen, at det ikke på nuværende tidspunkt kan garanteres, at det bliver et 

centralt fokuselement i ”Levefællesskabet”. Men det er et emne, der bør tages med på 

visionsdagen. 

 

6. Visionsweekenden: Ud fra tilbagemeldingerne på doodle mm kunne de fleste i 

weekenden 25-26 oktober.  

* Preben og Gitte er tovholdere på at finde egnet sted, gerne med mad udefra men ikke et krav (vi 

kan alle lave mad, kræver blot lidt organisation). Preben og Gitte uddelegerer delopgaver, hvor det 

er nødvendigt.  

* Preben inviterer på mail alle deltagere til at sende deres visionsønsker for et ”Levefælleskab” ind 

til Lars/Preben - det gælder både værdigrundlag, struktur og form.   

* Forskellige strukturer for visionsweekenden blev drøftet, herunder at det kunne være frugtbart 

med en udefrakommende ”facilitator”, der kunne styre et sådant ”fremtidsværksted” fra startens 

brainstorming (ufiltreret ønskeliste) med alle de spændende visioner frem mod en konstruktiv 

afgrænsning og beslutning af, hvad der er muligt og bæredygtigt i den videre proces. Mulige 

egnede facilitatorer blev drøftet bl.a. Thorkild Clausen og Troels fra Økosamfundet.  

* Kaj og Preben undersøger pris og tilgængelighed for disse den pågældende weekend. Alle i 

gruppen er velkomne til at byde ind, hvis de kender et velegnet emne der for begrænsede midler 

vil kunne løfte/styre visionsprocessen. 

 

7. Preben Kruse har på Facebook foreslået muligheden for en studietur søndag d. 14. 

september til den Økologiske have og til Hjortshøj v. Århus.  

* Det er et arrangement, som interesserede deltagere selv styrer med samkørsel etc. 

* Preben ”står” ikke for det, - gør kun opmærksom på muligheden. 

 

8. Preben har via Facebook gjort det synligt hvad det koster at oprette og vedligeholde 

en Hjemmeside. Det vil koste ca. 950 kr. det første år - og 750 kr. de efterfølgende, at oprette en 

enkel basis-hjemmeside for projektet: Der var positiv tilslutning bordet rundt.  

* Pengene vil blive opkrævet sammen med udgiften til visionsweekenden. Preben sender mail ud 

med konto nr. Etc. 

 

9. Tidsplan: studietur, møde i gruppen 14. september, visionsweekend, afvente Rebild 

kommunes udspil 

 

10. Arbejdsgrupper: 

* Planlægning og afvikling af Visions weekend.   

Gitte og Preben  

* Hjemmeside - Preben  

 

 

 

 



* Vedtægtsformulering udsendes sammen med referatet. Det drejer sig her om etablering af en 

formel forening, der kan varetage Levefælleskabets interesser under dannelse og opstart. Det er 

rent juridisk og vedtægterne er taget fra lignende foreninger og skal primært kun have ændret 

navne etc. Alle kan komme med kvalificerede indspark til det udsendte forslag til Lars.  

 

* Foreningsdannelsen (stiftende generalforsamling) foretages på visionsweekenden. 

 

11.   Næste møde: på Huset tirsdag d. 16. september (uge 38). Som sædvanlig spisning 17.30-

18.30. møde 18.30-21.30 

 

Blæsende varme augusthilsner 

Kaj 

 


