
Levefællesskab 
 
 

Referat	  fra	  7.	  Møde	  om	  Levefællesskab	  i	  Nordjylland	  
Onsdag	  d.	  19.	  november	  

	  
Deltagere:	  	  
Lars,	  Ingelis,	  Mark,	  Maria,	  Lise,	  Egon,	  Birthe,	  Preben,	  Gitte	  og	  Kaj	  
	  

1. Lars	  blev	  valgt	  som	  ordstyrer	  og	  Kaj	  referent	  
2. Referat	  fra	  mødet	  d.	  8.	  oktober	  godkendt.	  
3. Visionsweekenden	  25-‐26	  oktober:	  Deltagerne	  beskrev	  hver	  især	  i	  korte	  indlæg	  deres	  

oplevelse	  af	  arbejdsproces	  og	  udbytte	  af	  visionsweekenden.	  Weekendens	  arbejde	  var	  
fokuseret	  om	  fastlæggelse	  af	  levefælleskabets	  grundlæggende	  værdier.	  Der	  var	  en	  
oplevelse	  af	  stærk	  synergieffekt	  og	  en	  rodfæstet	  tro	  på,	  at	  projektet	  kan	  materialisere	  
sig.	  Der	  var	  stor	  rummelighed	  og	  gode	  eksempler	  på	  konfliktløsning.	  I	  stikordsform	  blev	  
der	  inden	  for	  de	  tre	  søjler	  Bæredygtighed,	  Inklusion	  og	  Spiritualitet	  identificeret,	  hvad	  
der	  var	  brug	  for	  af	  viden	  og	  resourcer	  	  og	  en	  liste	  over,	  hvilke	  resourcer	  der	  var	  til	  stede	  
hos	  deltagerne	  og	  deres	  netværk.	  	  
Lise	  tilbød	  (uden	  deadline)	  at	  organisere	  	  de	  håndskrevne	  lister	  i	  ”Mindmap”.	  Det	  har	  den	  
store	  fordel	  at	  der	  tydeligt	  kan	  ses	  hvad	  der	  p.t.	  er	  til	  rådighed	  og	  nemt	  at	  overskue	  og	  
tilføje	  nye	  spændende	  ting,	  andre	  og	  fremtidige	  deltagere	  i	  gruppen	  vil	  byde	  ind	  med	  af	  
personligt	  engagement	  og	  netværk.	  
Der	  er	  lavet	  et	  udkast	  til	  værdigrundlag	  for	  levefælleskabet,	  som	  sættes	  på	  som	  et	  
hovedpunkt	  på	  næste	  møde,	  med	  uddybning	  af	  de	  enkelte	  afsnit.	  

4. Vedtægter	  for	  ”Forening	  til	  skabelse	  af	  Levefælleskab	  i	  Nordjylland”	  blev	  gennemgået,	  og	  
det	  blev	  vedtaget	  at	  foreningen	  stiftes	  på	  næste	  møde	  med	  valg	  af	  3	  
bestyrelsesmedlemmer	  og	  2	  suppleanter.	  
Et	  bedre	  navn	  til	  denne	  forening,	  der	  i	  startfasen	  skal	  varetage	  etableringen	  af	  selve	  
Levefælleskabet	  er	  ønskeligt,	  og	  gode	  forslag	  hertil	  medtages	  til	  mødet	  15	  Dec.	  

5. Lars	  havde	  igen	  modtaget	  henvendelse	  fra	  ejeren	  af	  bygningerne	  efter	  Lynghøj	  Efterskole	  
som	  tilbyder	  at	  vi	  må	  bruge	  stedet	  til	  afvikling	  af	  en	  visions	  weekend	  (uden	  
omkostninger)	  

6. Anna,	  Kaj,	  Ann	  Pia	  og	  Lars	  havde	  deltaget	  i	  en	  studietur	  til	  Andelssamfundet	  Hjortshøj.	  
Indtrykkene	  herfra	  er,	  at	  det	  er	  et	  stort	  og	  heterogent	  samfund,	  hvor	  bl.a.	  lejer	  husenes	  
nuværende	  beboere	  kun	  lidt	  eller	  slet	  ikke	  deltager	  i	  fællesaktiviteter.	  Der	  er	  meget	  



hjerterum,	  men	  konflikt	  skyhed	  og	  for	  lidt	  struktur.	  Inklusionen	  af	  de	  psykisk	  
handicappede,	  der	  er	  kommet	  til	  mere	  end	  15	  år	  efter	  etableringen	  synes	  ikke	  at	  være	  
lykkedes	  helt	  godt	  indtil	  videre.	  Energien	  i	  de	  fælles	  projekter	  og	  	  fælleshusene	  synes	  
begrænset	  	  til	  nogle	  få	  endnu	  brændende	  ildsjæle.	  	  

	  
Lars	  havde	  haft	  en	  meget	  positiv	  uge	  på	  	  Ryslinge	  Højskole	  på	  kurset	  ”Fremtidens	  
landsbyer	  –	  som	  handlekraftige	  fællesskaber”.	  Der	  er	  megen	  kraft,	  energi	  og	  kampånd	  
at	  finde	  i	  de	  (syd)fynske	  Landsby	  fælleskaber	  med	  stærkt	  afsæt	  i	  den	  gamle	  højskole	  
ånd.	  	  Fokus	  var	  gennem	  en	  aktuel	  ”landsby	  case”	  at	  hjælpe	  med	  at	  facilitere	  
fællesprojekter	  og	  skabe	  netværk.	  
	  

7. Næste	  vigtige	  milepæl	  er	  visions	  weekend	  i	  Februar	  
8.	  	  	  Næste	  møde	  15	  dec	  	  
9.	  	  	  Dejligt	  at	  de	  unge	  Mark	  og	  Maria	  og	  øko/biodynamisk	  landmand	  Egon	  og	  gartner	  Birthe	  
deltog	  i	  mødet	  med	  friske	  indspark	  og	  interesse	  for	  projektet.	  
	  
Referent	  
Kaj	  

	  


