
Referat fra 6. møde om Levefællesskab 

- Huset i Aalborg, 8. oktober 2014 - 

 

Tilstede: Gitte Basse Hansen, Preben Kruse, Kaj Henriksen, Lars Overvad Nielsen, Anna Vibe, 

Lise Thorn Andersen, Ingelis Steffensen. 

Afbud fra: Jytte Marie, Kirstine, Peter og Karen. 

 

1. Ordstyrer: Lars Overvad Nielsen 

Referent: Ingelis Steffensen 

 

2. Referat godkendt 

 

3. Visions weekend 25-26. oktober 2014 

Sted: Gittes familiesommerhus: Harald Jensensvej 37, 9480 Løkken 

( Hvis behov for; så kan 4-5 overnatte hos Ingelis, som bor 20 min. kørsel derfra 

nær Lønstrup. 

Pris: 200kr pr person (100kr pr døgn) samt et mindre beløb (ca 50kr) til 2x brunch, kaffe/the, frugt 

(Gitte og Preben har venligt tilbudt at købe ind til brunch mm) Derudover medbringer hver enkelt til 

fælles aftensmad lørdag; hvad der svarer til en portion (x-large) – frit valg hvad ønskes medbragt, 

dog bager Kaj rugbrød til os:-) 

Prioritering af emner til vores visions-weekend: 

En del har mailet deres 3 prioriteringer mht. weekendens indhold som aftalt til Lars, andre har 

allerede sendt den ud til alle på adresselisten.  

For at kunne følge lidt med i hinandens tanker, vælger vi at lægge de forskellige bud på vores FB-

side (Preben tager sig af det). 

En livlig snak fulgte; Der er mange emner der kunne ønskes at blive drøftet/besluttet, men vi må 

prioritere. Vi har forskellige tilgangsvinkler og hvad kommer først; hønen eller ægget; 

 

* Ud fra Lars´s gennemgang af vores skriftlige bud gik bla: Værdifællesskab og 

Foreningsdannelse igen.  

Under disse paraplyer igen en masse underpunkter, som vi fik på tavlen (se vedlagte tavlenoter) og 

snakkede os herefter frem til en dagsorden. (se weekenddagsorden sidste side).  

* Et ønske fra flere: at skabe en forening/bestyrelse og udbrede kendskab til os via enkel 

hjemmeside som et slags ”visitkort”, siden foldere mm.  

* Et andet stort ønske; at finde ind til det vi kan være fælles om, det vi brænder for, men at starte 

med at høre hvilke ”billeder” vi hver især har af vores ”drømme-levefællesskab”, og først herefter 

være i stand til at formulere et fælles værdigrundlag og mangfoldiggøre det. 



Vi snakkede om vigtigheden i at lave skift ml. oplæg, runder, summepauser og evt 

gruppearbejde - forsøge være lidt strikse med tidsstruktur, så alle med noget på hjertet kommer til 

orde. Lave ”runder” med aftalt tid, få ordet eller lade det gå videre. Fint både at lytte og at tale. 

Forhåbentlig også få noget ned på papir med ret til ændringer, når vi har sovet på det og også hen ad 

vejen.  

* At indholdet gerne må skifte imellem visionære drømme og ideer og praktiske handleplaner.  

* At vi gerne skulle nå begge dele: visioner-drømme og også jordnær praksis.  

* Vigtigheden af at have en ordstyrer/tovholder igennem hele weekenden; 

* At det ikke altid skal pålægges Lars at være ordstyrer, at vi skiftes hertil weekenden igennem. 

Dog tilbyder Gitte sig som den overordnede tovholder (se øvrige navne på dagsorden)  

* At vi alle forbereder os hjemmefra på nogle af dagsordenens punkter. 

* At det ikke må blive for tungt og kun foregå oppe i hovedet alt sammen: 

* Anna foreslår at vi før brunch søndag morgen laver lidt ”let yoga”, som hun vil stå for –  

* Evt. qi gong v/ Kaj, hvis vejret byder os udenfor. 

* Derudover er Anna i øjeblikket optaget af ’Game of Life’ og ønsker at vi husker det som noget 

væsentligt,; at leg og glæde giver energi (ikke kun bruge hovedet men også hele kroppen) og måske 

lørdag aften lytter til musik, danser, leger.  

( udenfor referat: jeg tager også mine 3 højskolesangbøger med hvis vi skulle få lyst at røre 

stemmebåndet, måske andre også har nogen liggende :-)). 

 

4: Lars fortæller kort om en henvendelse han fik fra ejeren til den konkursramte Lynghøj 

Efterskole. Preben og Lars har besøgt stedet og begejstret for både bygningerne og rammerne. Ser 

både gode muligheder og begrænsninger der. 10 hektar jord, alt inventar bevaret, kan omdannes til 

14 boliger, pt. må dog kun forstanderen bo der, kan lejes for 100.000 pr år. Nu kender vi til det! 

 

Punkt 5, 6 og 7  

måtte udsættes - punkt 3 var stort og vigtigst.  

Punkt 5 skal dog lige mindes om, hvis nogen har lyst til studietur til Hjortshøj (se dagsordenen fra 

dette møde punkt 5). 

 

8: Næste mødedato aftales på vores visions-weekend 

vedlagt: Indhold og dagsorden til visions-weekend 

 


