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Topmøder for økosamfund og bofællesskaber til Danmark 
 
Danmark bliver i juli måned Europas epicenter for økosamfund og andre alternative bosætninger, når to af 
bevægelsens største begivenheder kommer til landet med flest økosamfund pr. indbygger. 
 
Vi tænker måske ikke over det til daglig, men traditionen for at bo og leve sammen i større fællesskaber er 
faktisk noget karakteristisk dansk. Danmark er arnested for bofællesskabstanken og måske det land i 
verden, der har den højeste koncentration af såkaldte økosamfund – bæredygtige bosætninger, hvor man 
samarbejder om at leve mere miljøvenligt. Det er dermed ikke tilfældigt, når der denne sommer finder to 
store internationale bofællesskabelige begivenheder sted i forlængelse af hinanden her i landet: Festivalen 
European Ecovillage Gathering samt International Communal Studies Association’s treårlige konference. 

Det forventes, at en del internationale gæster vil tage på en decideret Danmarksturné med besøg på 
både Ecovillage Gathering, ICSA-konferencen samt i jyske og sjællandske økosamfund. For nogle måske 
med stop på det djurslandske økosamfund Grobunds byggefestival som finder sted lige ved færgelejet i 
Ebeltoft; netop på vejen mellem Odsherred og Skanderborg. 
 
Ukrainske økosamfund viser vejen 
European Ecovillage Gathering, arrangeret af Global Ecovillage Network (GEN) Europe og Landsforeningen 
for Økosamfund, vender tilbage efter corona med sin 26. udgave og byder velkommen til alle, der er 
nysgerrige på økosamfundslivet og årets tema ’En regenerativ vej’. Festivalen, som har plads til 400 gæster, 
finder sted d. 7.-10. juli i økosamfundet Ananda Gaorii, som ligger ved Vig i Odsherred. Årets Gathering får 
særlig betydning fordi GEN Ukraine, hvis medlemmer for en dels vedkommende befinder sig i Danmark lige 
nu, er medarrangører. De vil tilføje deres særlige ’touch’ og rettidige stemme til festivalen og fortælle om 
deres Green Road Initiative, som støtter økosamfund, der tager imod flygtninge internt i Ukraine. 

Temaet på årets Ecovillage Gathering, ’En regenerativ vej’, taler til en voksende bevægelse af 
mennesker, der søger mod ikke blot at leve bæredygtigt, men også gennem deres livsstil at genoprette 
jordbund, økosystemer og lokalsamfund. Som svar på en voksende nysgerrighed på økosamfund, vil der på 
festivalen være workshops om regenerativt landbrug, permakultur og skånsomme teknologier såvel som 
fællesskabsopbygning, spiritualitetens betydning og social aktivisme. 

Festivalansvarlig Dicte Frost siger: ”Økosamfund og andre slags alternative bofællesskaber er ikke 
længere i udkanten af samfundet. I pandemiens klare lys ser flere og flere mennesker vigtigheden af den 
gensidige omsorg og støtte, som fællesskaber giver. Gatheringen er et udstillingsvindue, hvor folk kan 
opleve, hvad der sker i økosamfund på tværs af Europa og verden, og så er det virkelig en fejring af 
fællesskabet. Det er et sted, hvor enhver er velkommen til at blive inspireret, lære og gøre nye 
bekendtskaber – uanset om man allerede bor i et økosamfund eller blot er nysgerrig efter at finde ud af, 
hvad hele balladen handler om.” 
 
Forskere i fællesskaber forsamles 
Ugen efter kaster ICSA-konferencen et mere akademisk blik på økosamfundene og andre alternative 
boformer – som f.eks. kibbutz-bevægelsen. Det er første gang at konferencen kommer til Danmark, når man 
mødes på Audonicon i Skanderborg d. 14.-16. juli under temaet ’Samskabelse af fællesskaber’. For en mere 
praktisk oplevelse, kan deltagerne tilmelde sig to rundture til mange af de danske økosamfund før og efter 
konferencen. Her inviteres forskerne og alle andre interesserede med ind i fællesskabernes dagligdag. 

ICSA’s næstformand Dan McKanan udtaler: ”ICSA er begejstret over at skulle mødes i Danmark for 
første gang. Konferencen er det bedste sted at udforske forskellige modeller for fællesskab samlet fra hele 
verden. Dette års program inkluderer præsentationer af kibbutzer, det 19. århundredes utopier, de 
spirituelle fællesskaber, Camphill-modellen, bofællesskaber, økosamfund og meget mere. Og årets tema 
sætter spot på, hvordan forskellige fællesskabelige bevægelser kan lære af hinanden, alt imens de vokser og 
gror.” 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
Dicte Frost – GEN Europe: dicte@gen-europe.org, +45 60661280 

https://ecovillagegathering.org/
https://www.icsacommunity.org/
https://byggefest.dk/
https://gen-europe.org/
https://okosamfund.dk/
https://okosamfund.dk/
https://www.anandagaorii.dk/da/
https://genukraine.com.ua/index.php/en/gen-ukraine/green-road-of-ecovillages
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