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   Landsforeningen for Økosamfund

NYE BEGYNDELSER
LANDSFORENINGEN FOR ØKOSAMFUND - NYHEDSBREV FEBRUAR 2021

Denne måneds nyhedsbrev inviterer dig ind i en stemning af skift, slutninger og nye
begyndelser. Vi siger farvel til nogle, mens vi inviterer flere ind. Vi skaber rum for nye
stemmer og tanker til årets generalforsamling og kigger ind i nye fællesskaber på tværs af
grønne organisationer og landegrænser. Mens skiftet fra vinter til forår kryber under
huden.

I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM: 
 

LØS’ GENERALFORSAMLING 2021
DET ER TID TIL AT FORNY DIT MEDLEMSKAB
VIL DU VÆRE AKTIV I LØS?
TAK TIL DI OG VELKOMMEN TIL PIANNA 
FREDAGE MED FÆLLESSKAB
ARTIKLER OM LEVENDE LOKALSAMFUND OG VIGØR

INTERNATIONALT
 

ERASMUS+ KURSUS I GRÆKENLAND
GEN EUROPE: VIL DU VÆRE MED I EN GEN EUROPE ARBEJDSGRUPPE?
GEN EUROPE: EN NY PODCAST SERIE
GEN INTERNATIONAL: BLIV EN VEN AF GEN OG HJÆLP MED AT GØRE ØKOSAMFUND TIL
DEN NYE NORM
ECOLISE: GENERALFORSAMLING D. 16.-18. APRIL 2021
ECOLISE: MEET & GREET - ECOLISE POLICY TEAM

1. LØS INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 2021
Søndag d. 9. maj 2021 løber Landsforeningen for Økosamfunds generalforsamling af
stablen. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

Kom og hør mere om mulighederne for at være en aktiv medskaber i LØS, cirklerne og
projekterne. For at møde de nuværende omstændigheder bliver det online. Så kan alle
være med! 

Et større årsmøde med workshops, vidensdeling, fællesspisning og andre aktiviteter
kommer til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan mødes sammen fysisk i et af de danske
økosamfund. 

Mere info følger på hjemmesiden, LØS' Facebook-side og i nyhedsbrevet.
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Cirkelmøde på Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival. Fotograf: Tatyana Dolgacheva

2. DET ER TID TIL AT FORNY DIT MEDLEMSKAB
I disse uger sender vi kontingentopkrævning ud til vores medlemmer. Så hold øje med
postkassen eller hvor du normalt får dine regninger. Men hvad er det egentlig, du får som
medlem af LØS? Læs mere om dette her. 

Har du spørgsmål direkte vedrørende dit medlemskab, kan du henvende dig til
foreningens sekretariat på sekretariatet@okosamfund.dk. 

Fotograf: Tatyana Dolgacheva

3. VIL DU VÆRE AKTIV I LØS?
Vi inviterer alle til at engagere sig i LØS og indgå i et inspirerende fællesskab, hvor
du er med til at påvirke foreningens arbejde, for at fremme et bæredygtigt Danmark. 

Du kan være med i Ressourcecirklen, Udbredelsescirklen, Next GEN Denmark (for
unge), samarbejdet mellem grønne organisationer og Sekretariatscirklen.

Læs mere om de forskellige cirkler og hvordan du kan blive aktiv her. 

https://okosamfund.dk/tak-for-dit-medlemskab-af-landsforeningen-for-oekosamfund/
https://okosamfund.dk/vil-du-vaere-aktiv-i-loes/
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Frivillige til Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival. Fotograf: Maria Fonfara

4. TAK TIL DI OG VELKOMMEN TIL PIANNA
Gennem mere end to år har Di Ponti gjort et kæmpe arbejde som bogholder for LØS, men
nu er Di klar til at komme videre og er derfor stoppet som bogholder i LØS. 

Efter vi blev valgt som ny bestyrelse i oktober sidste år, har Di ikke bare formidlet sin viden
om foreningens økonomi videre til os, men også givet os indspark til vigtige diskussioner
om etik og økonomi.

Di var egentlig klar til at stoppe allerede i forbindelse med generalforsamlingen i oktober,
men blev for ikke at svigte en helt nyvalgt bestyrelse. 

Desværre har Di flere gange gennem sin ansættelse oplevet at stå alene og med for
meget ansvar, og desværre formåede vi ikke at ændre den oplevelse. 

Heldigvis er Di et direkte menneske, der sætter relationsarbejde højt, og indvilligede derfor
i - eller insisterede faktisk på - at holde et møde med os i bestyrelsen efter sin opsigelse,
så Di kunne overlevere sin viden om at være ansat i LØS. 

Det var et meget smukt møde, hvor Di også bragte vores arbejde med at skabe en ny
kultur mange skridt videre. Det arbejde kan du læse mere om i det kommende blad, der
udkommer i marts måned. 

I stedet for Di har vi ansat Pianna Møller Krebs midlertidigt som bogholder. Pianna
studerer erhvervsøkonomi og kommer med en stor portion gå-på-mod og energi og lader
allerede til at være godt inde i tingene. 

Pianna er ansat midlertidigt, hvilket blandt andet skyldes, at vi i bestyrelsen lige nu
undersøger, om vi skal have et større sekretariat, hvor nogle funktioner måske skal
lægges sammen - det kommer du til at høre mere om. 

Men for nu vil vi sige - 1000 tak til Di og stort velkommen til Pianna i LØS.

5. FREDAGE MED FÆLLESSKAB
Hver fredag fra kl. 15.30 - 17.00.
Nu starter FREDAGE MED FÆLLESSKAB, et uformelt forum for folk, der bor i fællesskab
- eller er på vej til det. Vi diskuterer ud fra et emne, der vedrører vores hverdag. Korte
oplæg giver inspiration til de spørgsmål, der skal diskuteres: succeser - udfordringer -
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dilemmaer. Vi mødes ca. halvanden time fredag eftermiddage. Det kræver ikke andet end
lyst til at dele erfaringer og lære af andres. Sammen skaber vi et levende netværk. 

De første emner er FÆLLESSPISNINGSORDNINGER, PILERENSNING og FÆLLES
OPGAVER/FÆLLES FORBRUG. Forslag til andre emner modtages gerne til
info@bofaellesskab.dk

Læs mere om de første 3 fredage her. 

 Gruppesnakke til Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival. Fotograf: Tatyana Dolgacheva

6. ARTIKLER OM LEVENDE LOKALSAMFUND OG VIGØR
Ditlev Nissen har skrevet en række artikler om økosamfund som motor for at skabe
levende lokalsamfund og om forskningsprojektet VIGØR. Du kan læse artiklerne her.

Levende Lokalsamfund.

VIGØR. 

INTERNATIONALT

7. ERASMUS+ KURSUS I GRÆKENLAND

Vil du med på kursus i Grækenland og lære om Tai Chi, sund plantekost og regenerativt
landbrug? The Southern Lights arrangerer kurset 'Building Regenerative Habitats' som
afholdes d.6 – 20 maj igennem Erasmus+. Læs mere her. /span> span>

8. GEN EUROPE: VIL DU VÆRE MED I EN GEN EUROPE
ARBEJDSGRUPPE?
Har du lyst til at gå dybere i det europæiske netværk for økosamfund, være en del af at
udvikle projekter, tage del i den sociokratiske struktur, events, IT, ungdoms-engagement,
kommunikation, udbredelse, politisk indflydelse eller organisationen som helhed?

Læs mere om muligheden for at tage aktivt del i GEN Europe her.

9. GEN EUROPE: NY PODCAST SERIE
GEN Europe har startet en ny podcastserie. De første 4 episoder er allerede på gaden. Du
kan bl.a. lytte til emner som personlige omstillinger fra et ‘mainstream’ liv til et
økosamfundsliv, historier om krig og håb i Cameroons første økosamfund, kærlighed og

https://okosamfund.dk/fredage-med-faellesskab/
https://levendelokalsamfund.dk/vi-skal-nytaenke-vores-hverdagsliv-og-lokalsamfund/
https://levendelokalsamfund.dk/vigoer-fortaellinger-fra-den-groenne-frontlinje/
http://permakultur-danmark.dk/da/erasmus-kursus-i-graekeland/?fbclid=IwAR1H-sD34I61pIplMTujhgpuvAk4FK4YgCAxbFOFqt48cv0Jyg-nEyoHltA
https://gen-europe.org/get-involved/working-groups/
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seksualitet i fællesskaber og økonomi i økosamfund. I sidstnævnte medvirker Dicte Frost
fra LØS’ bestyrelse.

Du kan lytte til alle episoderne her eller gennem Spotify eller Itunes.

10. GEN INTERNATIONAL: BLIV EN VEN AF GEN OG HJÆLP MED
AT GØRE ØKOSAMFUND TIL DEN NYE NORM
GEN international har lavet en ny kampagne: ‘Building the new normal’. Du kan være med
ved at blive ‘ven’ af GEN International her.

11. ECOLISE: GENERALFORSAMLING D. 16.-18. APRIL 2021
ECOLISE afholder den årlige generalforsamling online d. 16.-18. april. Som medlem af
LØS kan du deltage i ECOLISEs generalforsamling. Hvis du har interesse i at være med
eller i at stille op, så send en mail til info@okosamfund.dk.

Læs mere om generalforsamlingen her.

12. ECOLISE: MEET & GREET - ECOLISE POLICY TEAM
ECOLISE inviterer til deres andet ‘Meet & Greet’ event, hvor man kan komme tættere på
ECOLISE som organisation og involvere sig i deres arbejde. Denne gang er der fokus på
deres ‘Policy Team’, som vil præsentere deres mål for 2021. 

Du kan være med tirsdag d. 2. Marts kl. 10 - 11.30 ved at tilmelde dig her.

 
Landsforeningen for Økosamfund

E-mail:  info@okosamfund.dk · Web: www.okosamfund.dk

Denne e-mail er sendt fra ForeningsAdministrator.dk

https://gen-europe.org/communitypodcast/
https://ecovillage.org/get-involved/friends-of-gen/?utm_source=GEN+Email+List&utm_campaign=6b2d4f229c-2020_October_Newsletter_GEN25_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_bfc230fd5a-6b2d4f229c-25452089&mc_cid=6b2d4f229c&mc_eid=77fb2075ac
https://communitiesforfuture.org/wp-content/uploads/2020/12/1st-Infopack-ECOLISE-General-Assembly-2021.pdf
https://zoom.us/meeting/register/tJIsf-iqrT8tGN2iN53QLA2TU44tnD5HHWuU
http://www.okosamfund.dk/

