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Kom til FolkeTræffet om ”Et Bæredygtigt Danmark” den 10.-13. maj i Vejle.
80% af alle danskere vil gerne leve mere bæredygtigt. Men 9 ud af 10 af os ved ikke rigtigt, hvordan vi skal gribe det
an. Det er derfor vi afholder Folketræffet for ”Et Bæredygtigt Danmark”. Her bringer vi et hav af konkrete løsninger til
torvs i Spinderihallerne og området deromkring i Vejle midtby.
Der er masser af mennesker i Danmark og over hele kloden som allerede er i gang med at omstille til en mere
bæredygtig livsstil. De sidste 30-40 år har grønne foreninger over hele verden udviklet en masse bæredygtige
løsninger på alt, fra det små til det store.
Torsdag den 10. og fredag den 11. maj er der et passende udsnit af disse løsninger og erfaringer, som præsenteres i
form af workshops, oplæg, udstillinger, film, boder og events. Vi håber på 5000 besøgende disse dage.
Lørdag 12. maj er der samtaler mellem alle de grønne foreninger, aktive borgere og ildsjæle om fremtidens fælles
grønne indsats. Og så slutter vi af med en stor fest. Fra lørdag 10-13 afholder LØS sin generalforsamling og fra 17-20
fejrer vi, at LØS har 25 års jubilæum. Jytte Abildstrøm vil holde festtalen, vi sørger for fællessang og glad festivitas.
Træffet er både for børn og for voksne, og der bliver et specielt børneprogram ved Dragehaven, torsdag og fredag. Der
er mad, musik og liv i gaden, gåbusser til Økolariet, beplantninger o.m.a. Der er Alsang og musik om aftenen. Det
foregår i Spinderihallerne og området deromkring.

Tilmelding er åben
Nu er der åbent for tilmelding til årets Folketræf! Du kan deltage på flere måder:
-

Almindelig besøgende
Stand, bod og udstilling
Oplæg og workshop
Event og musik

Tilmelding sker på www.detfaellesbedste.dk/tilmelding-2

Hvorfor Folketræf?
”Verdens ressourcer er helt skævt fordelt. I Vesten opfører vi os som om, vi er den sidste generation, der skal bruge
jorden. Det er helt galt.” (Steen Møller, 2018). Der er hårdt brug for, at vi i Danmark - og hele verden - gør tingene på
en langt mere bæredygtig måde.
På bare 11 år har vi globalt produceret og forbrugt lige så meget som i alle de første 2000 år af vores tidsregning
tilsammen (Steen Hildebrandt, 2016). Væksten og dermed klodens ressourceforbrug stiger altså eksponentielt, stadig

hurtigere.
Hvis vi fortsætter med en vækst omkring de 2% globalt, så vil alle ressourcer om 30 år være væk. Så er der ikke noget
at leve af, for de næste generationer. Det er dine og mine børn og børnebørn, det handler om.
Samtidig er hele kloden udfordret af klimaændringerne, af vildt vejr, ørkendannelse, voldsom regn og havstigninger.
Og af den drastisk faldende biodiversitet, hvor forskerne siger, at vi er i gang med den 6. masseudryddelse af arter på
planeten.
Så vi skal gøre noget. Mange mennesker og radikalt anderledes. Kom og bliv inspireret, få håb og viden om
de mange muligheder for at handle aktivt. Et netværk af foreløbig godt 70 grønne foreninger samlet i Det Fælles
Bedste står bag arrangementet. Vi vil hjælpe hinanden, borgere i Vejle og fra hele landet til at styrke grønne,
økologiske og bæredygtige løsninger lokalt og på landsplan. Gøre de mange grønne løsninger synlige i bredere kredse.
Igangsætte nye fælles initiativer og få en større stemme overfor de politikere, der skal hjælpe omstillingen i gang oppe
fra.

Du kan hjælpe
Vi mangler frivillige, som gerne vil give en hånd med op til og under træffet – du må meget gerne melde dig. Vi har
allerede 34 frivillige og der er en virkelig dejlig stemning. Men der skal gerne flere hænder til.
Vi mangler sociale værter i Vejle by og omegn, som vil tilbyde besøgende til Folketræffet en overnatning eller to plus
et fælles måltid mod en beskeden gave. Du må meget gerne melde dig – ved sidste Folketræf var der mange værter
som bagefter fortalte os, at det havde været en stor oplevelse. Værter har fri adgang til træffet, til Alsang, de fælles
dialogmøder og den store fest lørdag aften med middag, dans og musik.
Og du kan måske bidrage med en stand, en bod, et oplæg, en event om økosamfundenes mange bæredygtige tiltag.
Eller måske kan du spille – det vil være velkomment. Vi har allerede nogle dejlige orkestre, men kunne godt behøve
mere musik.
De som deltager med stande, udstillinger og boder o.l. skal betale et beløb for det, men skal IKKE betale noget for at
deltage, dvs. de 150 kr. per dag.
Hjælp til økonomien: Vi anmoder økosamfundene om så vidt mulig selv at dække udgifter for de deltagende
personer, alternativt kan man søge LØS, max 500 kr. for transport og frokostbilletter per person.

Få flere informationer her
Du kan få flere informationer på hjemmesiden www.detfaellesbedste.dk eller hos
Annette Buhl, (annette.buhl@gmail.com og 4156 3455)
Lisbeth Brekling (lisbeth@brekling.dk og 2093 6211)
Niels Aagaard (niels@okosamfund.dk og 4018 9019).
Og du kan følge os på facebook https://www.facebook.com/detfaellesbedste/
Vejle er vært, og hele arrangementet planlægges i samarbejde med Vejle Kommune.
Vejle by er udvalgt som en af de 100 resiliensbyer verden over, der arbejder for at skabe løsninger på
klimaændringerne. Derfor giver det ekstra mening at placere Folketræffet i netop Vejle i de faciliteter, som
kommunen velvilligt har stillet til rådighed.
Bedste hilsner
På vegne af Det Fælles Bedste
Annette Buhl, Lisbeth Brekling og Niels Aagaard
Praktiske informationer








Bidragende med workshops, foredrag, musik m.v.: Det Fælles Bedste - eller om muligt: Dit økosamfund,
henholdsvis LØS - betaler for transport og bespisning. Vi har desværre ikke mulighed for at betale honorarer
og overnatning. Og vi har ikke uendelig mange rum til workshops, så vi vil være nødt til at prioritere.
Stande: En stand har en ren informativ funktion, ingen salg. Priser: 2,5 m = 300 kr. og 5 m = 600 kr.
Udstillinger (=en stor stand): Samme priser som en stand og 600 kr. for hver ekstra 5 m.
Boder hvorfra der er salg. Priser: 2,5 m = 500 kr. og 5 m 750 kr. Der er borde, stole, el og internet.
Deltagelse som besøgende koster 150 kr. per dag torsdag og fredag. Festen lørdag aften koster 200 kr.

