
Levefællesskab 

 

 
Referat fra 9. møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Mandag d. 19. januar, 2015 Huset i Hasserisgade 

 

 

Deltagere: Lars O, Anna, Lise, Peter, Gitte, Jytte Marie, Birthe & Egon 

Afbud: Ingelis, Kaj og Preben 

 

1. Lars blev valgt som ordstyrer og Gitte Basse som referent 

2. Opsamling fra det seneste referat fra mødet d. 15. December:   

Kort og præcist referat. 

3. Fonde  

– overvej om du har lyst til at tage fat på opgaven med at søge fonde. 

Lars modtager løbende nyheds breve fra en fondraiser (TeamSUELL) om fonde der er 

mulighed for at søge. Nu hvor vi har vores værdier godkendt, giver det et godt grundlag 

for at begynde fonds søgningen:   

Vi har en opgave med at søge fonde.  

Opfordring: Er der nogen der har forstand på fondssøgning eller som kan se en 

udfordring i denne opgave? Husk på at dette arbejde er en plus kompetence på dit CV. 

Lars modtager løbende lister over relevante fonde, både fonde der er privat finansieret 

og fonde der er offentligt finansieret, så der er et godt udgangspunkt for at lave 

ansøgninger. 

Denne aften talte vi om at have ordforrådet i orden, at kende BUZZ-WORDS (Nye 

aktuelle trend ord, som f.eks. inclusion, innovation, reciliens ……) 

Lars informere om de oplysninger Kaj og han havde fået på en temadag på Mors om 

CROWDFONDING (folkeaktier). 

4. Forberedelse af Visions weekenden d. 28. februar og 1. marts 2015 

I forbindelse med afholdelsen af visions weekenden i oktober 2014 blev det konstateret at der er 

behov for yderligere oplysning om Antroposofien og de muligheder der ligger i at relatere vores 

værdigrundlag ind til antroposofien.  

* Desuden var der et klart ønske om få ny viden om permakultur og biodynamisk jordbrug. 

Temaer, der ønskes taget op:  

Antroposofi - Jyttemarie og Ingelis, kommer med et oplæg på weekenden d. 28/2 og 1/3, der 

kan bruges som grundlag for perspektivering og drøftelser. 

Permakultur og biodynamisk jordbrug - Birthe Holt (Gartner på Hertha), kommer med et 

oplæg på weekenden d. 28/2 og 1/3, der kan bruges som grundlag for perspektivering og 

drøftelser. 

Strategi/handleplan og Pengeskabelse – Vi skal løbende holde gang i arbejdet med at skabe 

den struktur der er behov for, for at levefællesskabet kan manifestere sig. Lars kommer med et 

oplæg til weekenden om fondssøgning og brug af Crowdfunding. 

Lars og Gitte planlægger weekenden. 

Er der yderligere input? 



Vi besluttede at holde os til disse tre emner (markeret med fed i det ovenstående), 

suppleret med meditation, lege og tur ud i naturen. Hvis der er brug for yderligere 

inspiration i forholdt til antroposofi så, tager Anna og Lars fim med ”The challenge of 

Rudolf Steiner”. Filmen kan varmt anbefales.  

 

5. Nyt fra bestyrelsen – konstituering og kontingent for 2015: 

Det konstituerende møde blev holdt ved Jyttemarie. 

Bestyrelsen konstituerede sig med: 

Formand: Lars Overvad Nielsen 

Næstformand: Kaj Henriksen 

Kasserer: Jytte Marie Vibe 

Vedtægterne for bestyrelsen er underskrevet og Jyttemarie henvender sig til sit 

pengeinstitut for at oprette en konto til brug for foreningen.  

Det årlige kontingent bliver 200 kr. pr. person. 

Der er p.t. ikke lavet noget budget for de midler der kommer ind, men tanken er at vi 

som minimum skal have samlet 1000 kr. så vi kan oprette og drive en hjemmeside for 

foreningen. 

 

Uden for dagsorden.  

På dette tidspunkt blev der foreslået at vi i fællesskab lavede en meditation, for at få 

stilnet sindet og får at adgang til de kreative sider af sindet. 

Lars guidede og vi lavede en kort runde for at høre hvordan det havde været for den 

enkelte, samt for at høre om der var kommet billeder, inspiration eller lignende. Temaet 

for meditationen var en visualisering af et træ: Efter meditationen blev nævnt: Egetræ 

med sit eget liv, Blodbøg, Ygdrasil, Eventyr-træ. 

Inspireret af de indre billeder, går Jyttemarie og Gitte Basse sammen om at kreere et 

oplæg til plakat for Levefællesskabet. 

 

6. Samarbejde med foreningen Byens Rum  

– de har stille lokale til rådighed for sekretariat og møder (Lars orientere). Se mere om 

Byens Rum på deres hjemmeside: www.byensrum.org 

Byens Rum har til huse i et gammelt Pakhus v. Østhavnen i Aalborg. 

Enggaard er ejer af bygningen og har frit stillet den til rådighed for aktiviteter frem til og med 

2018. Foreningen Byens Rum råder i den periode over lokalerne og har i første omgang tilbudt 

at vi som forening kan låne lokalerne. Siden hen er der kommet kontra meldinger og i uge 6 

forventes der at komme et udspil på en aftale om lokale som indebærer en mindre husleje.  

Husets øvrige aktiviteter er koncerter, iværksætter kontorer og kunstner værksteder. 

Der er håb om at de øvrige brugere af huset vil bidrage til vores græsrodsarbejde, da de sidder til 

en meget billig husleje og i den forbindelse har sagt ja til at arbejde 3 timer om ugen for 

skabelsen af fælles nye tiltag, f.eks. støtte til levefællesskabet.  

 

7. Preben Kruse har via. mail sendt en inspirerende rapport ud der omhandler 

”POTENTIALE FOR DRØMME - Rapport fra Landdistriktsdanmark ” 

Se mere på http://nypaaland.dk/POTENTIALE%20FOR%20DR%C3%98MME.pdf 

Er der noget vi skal følge op på? 

Materialet skal bruges som inspiration. 

Denne aften inspirerede det til en længere drøftelse af hvilke forpligtigelser der ligger i at bo i et 

fællesskab. Fællesskabet Ottrupgård i Skørping, har f.eks. et forpligtigende fællesskab omkring 

http://www.byensrum.org/
http://nypaaland.dk/POTENTIALE%20FOR%20DR%C3%98MME.pdf


deres fælleshus, driften af dette og et krav om at beboerne spiser med i fællesspisningerne på 

hverdage.  

* Birthe kunne berette om at i Hertha er der kun et nedskrevet krav: der er hilse og vinke pligt, 

stierne i bebyggelse er anlagt så man naturligt mødes i hverdagen. Alle andre aktiviteter i 

bebyggelsen er drevet ud fra interesse. Der er en del interesse grupper som på kryds og tværs 

vælges til at beboerne. En af interesserne er driften af det biodynamiske gartneri og det 

biodynamiske landbrug, disse foregår ved at der er ansat en ansvarlig gartner og en landmand 

som så opfordre til beboerne om støtte til de forskellige behov, som lugning, malkning o.l. Der 

ud over er der en kultur forening, fællesspisning, studiegrupper m.m. 

* Lise kom med en meget fin beskrivelse fra hendes hverdag, hvor hun via en mail liste over 

naboerne i hendes bebyggelse, havde spurgt om der var en nabo der kunne købe dagligvare med 

hjem, da hun selv var forhindret p.g.a. sygdom. Der var respons og nabo-hjælp var en realitet. 

 

8. Gitte Basse viste på sidste møde en skitse til en Café og en skitse til boliger i 

Levefællesskabet, med denne dagsorden vedhæftes tegningerne ad Café Lysfyr, til 

orientering. 

Livlig drøftelse af de inspirationer som Gitte fremlagde - nye tegninger er på vej ud med 

dette referat, bl.a. tegninger af 6-kantede og 9-kantede huse. 

 

9. Næste Møde: 

Mandag d. 9. marts 2015 kl. 17.30 i Huset i Hasserisgade, til fællesspisning i Caféen og 

efterfølgende møde fra kl. 18.30 til 21.30. 

 

Referenter: 

Gitte Basse og Lars Overvad Nielsen 


