
 
 

Festival for økosamfund har grønne visioner på plakaten 

Europas økolandsbyer afholder d. 7.-10. juli i Vig deres årlige festival: European Ecovillage Gathering. 

Det er første gang siden 2006, at arrangementet kommer til Danmark, og der ventes op til 400 gæster. 

Festivalen skal udbrede kendskabet til økosamfundenes mange erfaringer med bæredygtig levevis. 

- Alle taler om den grønne omstilling, og økosamfundene kan vise vejen, fordi vi allerede har arbejdet 

med det her i årtier, siger Dicte Frost, festivalkoordinator for GEN Europe, som er arrangør sammen 

med den danske Landsforening for Økosamfund, LØS. 

Programmet for festivalen afslører bredden i bevægelsen med workshops og oplæg om så forskellige 

områder som regenerativt landbrug, bæredygtig økonomi og personlig udvikling. 

- Omstilling af samfundet skal ske på så mange planer, hvis vi skal lykkes med at leve i 

overensstemmelse med naturgrundlaget og hinanden, så vi håber at mange danskere vil komme forbi 

og blive inspirerede af økosamfundenes mangfoldighed, forklarer Dicte Frost. 

Steen Møller på plakaten 

Festivalens danske hovednavn er Steen Møller – kendt fra DR Friland – nu initiativtager bag det 

opstartende økosamfund Grobund ved Ebeltoft. Han kommer med sin vision for et folkeligt oprør mod 

gældssystemet og skal også vise sine opfindelser indenfor byggeri og selvforsyning frem. 

- Vi er stolte af, at kunne præsentere en levende dansk økolegende for vores internationale netværk, 

siger Dicte Frost. - Steen fortsætter med at inspirere nye generationer af fællesskabere, og vi glæder os 

til at høre ham diskutere sine idéer med andre europæiske pionerer. 

Internationale hovedtalere på årets Gathering inkluderer desuden britiske Dougald Hine, der som 

kunstnerisk leder på Riksteatern i Sverige undersøger livet i vor katastroferamte tid, og svenske Ellika 

Linden, som har viet sit liv til at udbrede oprindelige folks beslutningsformer gennem The Circle Way. 

Ukrainske aktivister viser vejen 

Den vigtigste ’hovedtaler’ er dog nok GEN Europes ukrainske afdeling, som skal fortælle om deres 

Green Road-initiativ, der huser flygtninge fra den russiske invasion i både ukrainske og europæiske 

økolandsbyer. GEN Ukraine er medarrangører af festivalen, fordi de er søsterafdeling til LØS og mange 

medlemmer flygtede til netop Danmark, da krigen brød ud. 

- GEN Ukraines store indsats for folk, der flygter fra Ruslands invasion, har virkelig samlet bevægelsen, 

og vi er taknemmelige for, at mange af de aktive i denne indsats bidrager til festivalen med deres 

beretninger og ukuelige energi, siger Dicte Frost. 

Ashram og økosamfund 

Økosamfundet Ananda Gaorii i Vig, som også er et internationalt meditations- og yogacenter, danner 

ramme om årets Gathering. Her er man i fuld gang med at omlægge den tilhørende jord til 

permakultur; en dyrkningsform der genopbygger jorden og lagrer kulstof, samtidig med at den giver 

udbytte. Og så har centret i mange år leveret glutenfrit brød til lokalområdet og København. 

- Ananda Gaorii er et virkelig godt eksempel på, at både håndens og åndens arbejde skal prioriteres i 
omstillingen, fortæller Dicte Frost. - De arbejder med krop og sind, samtidig med at de regenerer 

naturressourcer og producerer sunde fødevarer. Og deres arbejde for fred mellem mennesker gør det 

til det helt rigtige sted at mødes netop nu. 

For yderligere information kontakt venligst: 
Dicte Frost – GEN Europe: dicte@gen-europe.org, +45 60661280 

https://okosamfund.dk/ukraine/
mailto:dicte@gen-europe.org

