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I DETTE NYHEDSBREV KAN DU LÆSE OM
* Lær i økosamfund - to kurser i økosamfund, efterår 2016. Bliv klogere på fællesskab og kollektive
beslutningsprocesser – og på udvikling af lokale økonomier.
* 19-24. oktober kan to nye danske økosamfund være med, når vi tester, hvordan vi bedst hjælper nye
økosamfundsinitiativer.
* LØS' efterårsseminar 5.-6. november med fokus udvikling af nye økosamfund – og nye spor for de
eksisterende økosamfund.
* Lige nu er GEN Ghana i fuld gang med at undervise i, hvordan øko-skoler kan bruge 'vidundertræet'
moringa i arbejdet med bæredygtighed. Du kan også blive aktiv i arbejdet med økoskoler i Ghana.
* Hvordan kan vi sammen udvikle Orø som en Forsynings- og DemonstrationsØ? Den 4. oktober afholder
Orø temadag om at gøre Orø til demonstrationsØ for nye, grønne og smarte løsninger.
* DET FÆLLES BEDSTE DANMARK – opstart på en grøn bevægelse i Danmark
Fredag den 16. september 2016 mødtes tillidsgruppen for Det Fælles Bedste DANMARK for at snakke
fremtiden efter Folketræffet i Hvalsø.
* I weekenden 23.-25 september holdt Det Fælles Bedste Østjylland et fremtidsværksted. Det var ment som
starten på en omstilling af Østjylland til bæredygtighed.
* I sidste uge var der travlt i Øksoamfundet Hallingelille. Hele 34 europæiske deltagere arbejdede med at få
gang i ungdomsarbejdet i økobevægelsen, så den ikke bliver så ’gammel’.

Lær i økosamfund – kurser gennem LØS
Lær meget mere om fællesskab og kollektive beslutningsprocesser, når et af Danmarks ældste kollektiver
– Toustrup Mark – inviterer på kursus 7.-9. oktober:
”Oplev Toustrup Mark 'live' med fællesspisning, fællesmøde, arbejdslørdag, infomøde og rundvisning med
Hej-gruppen. På infomødet vil du opleve hvordan, vi tager imod de, der er nysgerrige på at ansøge om at
blive valgt som vores nye beboer. Alt sammen krydret med saunagus, gang i musikken, historiefortælling og
oplæg om organisation og beslutningsprocesser”. Læs mere her: www.okosamfund.dk/program-kursuslevede-faellesskab.
Bliv klogere på udvikling af lokale økonomier på kurset 11.-13. oktober hos Ananda Gaorii:
”Erfaringsdeling fra eksisterende fællesskaber, om lokale valutaer, cirkulær økonomi og lokale udviklingsråd
kan styrke en udvikling, hvor økosamfund og andre omstillingsinitiativer bliver knudepunkter i bioregionale
netværk, der kan blive betydningsfulde brikker i en ny grøn og bæredygtig økonomi”.
Læs mere her: www.okosamfund.dk/program-lokal-oekonomisk-udvikling-11-13-november.

STARTPAKKE – økosamfund på vej får en hjælpende hånd
Fra 19-24. oktober kan to nye danske økosamfund være med, når det vi tester, hvordan vi bedst hjælper
nye økosamfundsinitiativer. Ni partnere er med i det EU-finansierede 'SCIPP-projekt', som afholder den
første pilottræning her i Danmark, hvor materiale og metoder prøves af sammen med nye
økosamfundsinitiativer. Hvert land kan stille med to repræsentanter fra nye økosamfund, der gennem 5
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dages træning får mulighed for at få godt gang i processerne omkring opstart af økosamfund, til yderligere
refleksion, inspiration – og direkte handling. Træningen er finansieret af EU og har trænere fra hele Europa.
Fra LØS vil vi gerne stille med repræsentanter fra to initiativer, der er forskellige steder i deres
udviklingsfase. Er du interesseret i at repræsentere din gruppe, kan du skrive til camilla@okosamfund.dk.

LØS’ efterårsseminar 2016 5.-6. november 2016:
Hjælp til opstart af nye økosamfund - og nye spor i eksisterende økosamfund
På LØS' efterårsseminar sætter vi fokus på, hvordan vi hjælper nye økosamfundsinitiativer godt på vej, og
hvordan eksisterende økosamfund kan udvikle sig. Vi glæder os til at se dig!
STED: Brenderup Højskole på Fyn, Stationsvej 54, 5464 Brenderup
TILMELDING: til sekretariatet@okosamfund.dk, cc til niels@okosamfund.dk
SE PROGRAMMET HER: www.okosamfund.dk/kalender/efteraarsseminar-2

Ghana projektet med LØS – vil du være med?
I disse dage afholdes der træning på Ghana Permacultural Institute. Det er folk fra en modelskole i 7
udvalgte regioner, der sammen med GEN Ghana-medlemmer lærer om moringadyrkning. Hvordan man
med dette vidundertræ kan forøge skolemadens næringsværdi, lave natursæbe, inddrage skolefarmen i
undervisningen og ikke mindst gennem en skolefarm beskæftige både elever, lærere, forældre og GEN
medlemmer, i et fælles projekt. Hver skole har nemlig plantet 100 moringatræer.
Øko-skoleprojektet er ét af GEN Ghanas forsøg på at vise sig frem, så bevægelsen bliver kendt og anerkendt
for sin indsats i forhold til at styrke bestræbelserne for bæredygtighed i Ghana. Snak alene er ikke nok – der
skal handling til. Det er de unge GEN Ghana-medlemmer, der styrer projektet, som gennem LØS er
finansieret af CISU. Til december skal der være GEN Africa konference i Ghana – og LØS og GEN Ghana er
med. Vil du gerne være aktiv i Ghana arbejdet, skal du henvende dig til camilla@okosamfund.dk.

Omstillings- og udviklingsinitiativer på øen Orø
Den 4. oktober afholder Orø temadag eller BAZAAR om at gøre Orø til demonstrations-ø for nye, grønne
og smarte løsninger. Det er Holbæk Kommune, Holbæk Erhvervsforum og de lokale øboere, som står bag.
Arrangørerne inviterer alle til at deltage: Hvordan kan vi sammen udvikle Orø som en Forsynings- og
DemonstrationsØ? Ønsket er på tværs af civilsamfund og kommuner at udvikle Danmarks småøer og
samtidig fremtidens forsyning. Samsø er i gang med en omstilling til bæredygtighed. Det samme gælder
Langeland. Orø kan blive et næste skridt.
LØS deltager i omstillingsprocessen på Langeland, vi tager med til opstarten på Orø og er aktive i grøn
omstilling på Djursland. Har du en god idé til at skabe bæredygtig udvikling på Orø eller en af de andre
danske småøer? Har du en ny teknologi, som du gerne vil have afprøvet i praksis? Så kom.
Orø-bazaren finder sted den 4. oktober 2016 i Orø Hallen på Orø. Formålet er at tage de første konkrete
skridt, lave projektbeskrivelser og indgå samarbejde med nye projektpartnere.
Tilmelding: Lærke Ærenlund, lae@fors.dk.
Landsforeningen for Økosamfund · Sekretariatet
Den Selvforsynende Landsby · Højgårdsvej 3 · 5762 Vester Skerninge
E-mail: info@okosamfund.dk · Web: www.okosamfund.dk

DET FÆLLES BEDSTE DANMARK – opstart på en grøn bevægelse i Danmark
Fredag den 16. september 2016 mødtes tillidsgruppen for Det Fælles Bedste DANMARK for at snakke
fremtiden efter Folketræffet i Hvalsø: Hvad vil vi med DFB og de grønne foreningers samarbejde fremover?
Der var lavet oplæg, som foreslår:
-

Vi arbejder værdibaseret og ad hoc - nogle gange mange grønne foreninger, nogle gange få,
afhængig af opgaven.
Vi arbejder ud fra 6 områder: 1) Vi støtter lokale DFB-initiativer + 2) laver projekter sammen + 3)
arbejder MANGE GRØNNE FORENINGER sammen omkring kommunevalg + 4) laver Folketræf hvert
andet år + 5) mødes MANGE grønne foreninger halvårligt og koordinerer initiativer samt 6) indgår i
et samarbejde med de kommuner, som seriøst vil en omstilling til bæredygtighed og er klar til at
handle på det.

Der var bred opbakning bag forslaget, og tillidsgruppen mødes næste gang 8. november for at konkretisere
det: Hvor holdes næste Folketræf og i hvilken form. Hvordan samarbejder vi omkring kommunevalget?
Det Fælles Bedste består i dag af 8 grønne foreninger, heriblandt LØS som i 2012 tog initiativ til at samle
disse. I 2014 mødtes alle foreningernes medlemmer til et større træf på Samsø. I 2016 skabtes et bredt
Folketræf i landets første økologiske kommune, Lejre, henvendt til civilsamfundet. Efterfølgende er der
opstået lokale afdelinger af DFB Danmark, bl.a. DFB Østjylland.

Fremtidsværksted for omstilling - i Andelssamfundet i Hjortshøj
Arrangeret af DET FÆLLES BEDSTE ØSTJYLLAND
I weekenden 23.-25 september holdt Det Fælles Bedste Østjylland et fremtidsværksted. Det var ment som
starten på en omstilling af Østjylland til bæredygtighed. Omstilling til en måde at producere og leve på, som
ikke ødelægger klima og miljø, for at sikre at der er en fremtid for kommende generationer.
Det var et fremtidsværksted, et inspirations- og støttemøde. Vi skal hjælpe hinanden, og vi skal mærke det
store fællesskab, vi er en del af og udvikle nye eller videreudvikle igangværende projekter.
HVORFOR
Verdens førende klimaforskere fortæller, at vi har ganske kort tid, formentlig under 20 år, til at gennemføre
en omstilling på globalt plan. Så tiden er ved at løbe ud. Vi har allerede spildt 30 år, siden FN første gang i
1987 fortalte verden, at kloden var på katastrofekurs.
Til gengæld vokser ønsket om at gøre noget bredt i befolkningen. Overalt spirer og bobler det. Fra folk der
laver byhaverved byhusenes tage og gårde, til økosamfund hvor man vil leve bæredygtigt på alle områder af
livet. Fra deleordninger af el-biler til en cirkulær økonomi hvor alt affald genbruges. Vi oplever landbrug, der
bliver omstillet til skovhaver og ser landmænd, som begynder at producere økologiske fødevarer, hvor man
tager hensyn til både dyr og natur.
Hele øer og områder ønsker at blive CO2-neutrale og omstille produktion og levevis. - Man ønsker mere
fællesskab. Mere tid til selve livet. Sundere og mindre stresset levevis. Mindre blind vækst somhverken
skaber livskvalitet eller lykke. Og man ønsker at passe meget bedre på naturen.
Civilsamfundets mange organisationer og ildsjæle er gået i gang. Og enkelte steder får man hjælp af
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kommuner og myndigheder, som begynder at kunne mærke nødvendigheden af en omstilling. Som fx Vejle,
der er udnævnt til en af verdens 100 resiliens-byer, fordi man mærker klimaforandringerne meget tydeligt
og kontant. Det Fælles Bedste Østjylland udspringer af det landsdækkende samarbejde mellem en række
grønne foreninger, som i april 2016 holdt Folketræf i Hvalsø i Lejre, landets første økologiske kommune, hvor
3.000 ildsjæle mødtes for at inspirere hinanden til et mere bæredygtigt samfund.

Youth Project Seminar – mange idéer og nye projekter
I sidste uge var der travlt i Øksoamfundet Hallingelille. Hele 34 europæiske deltagere gjorde sig fortrolige
med Erasmus+ programmet og fik udarbejdet hele 7 projektforslag, der nu kører videre i de forskellige
arbejdsgrupper. Målet var at få gang i ungdomsarbejdet i økobevægelsen, så den ikke bliver så ’gammel’.
Der var bl.a. et projektforslag, hvor unge fra økosamfund, unge fra NGO’er og unge med flygtningebaggrund
i et fælles projekt skulle udarbejde idéer til, hvordan unge kan samles på tværs, omkring bæredygtighed. Et
andet handler om at styrke det baltiske arbejde gennem fælles træninger – og et tredje om en
nomaderejse, hvor unge rejser Europa rundt fra økosamfund til økosamfund, gerne med start i Danmark til
maj. LØS er i år formand for det baltiske netværk og vil gerne stå i spidsen for særligt styrkelsen af dette
arbejde, gerne gennem Erasmus+ programmet. Vil du og/eller dit økosamfund være med til noget
ungdomsarbejde, så kontakt camilla@oksoamfund.dk.

Bliv aktiv i LØS
Hvis du vil være engageret i LØS, kan du melde dig som aktiv i LØS’ udvalg (International og Uddannelse),
ved at kontakte Prokop på prokops@gmail.com. Vi har også et frivillighedssekretariat, hvor frivillige løser
forskellige administrative/organisatoriske opgaver. Det er sjovt at arbejde, når man er flere om det.
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