Aktvitet

Beskrivelse

Tovholder og
cirkel

Tidspunkt

Vil du være med?

Kontakt

Årsmøde: Christianias 50 års fødselsdag

En fælles aktivitet for både medlemmer og
ikke-medlemmer.

Alexandra og Karen september
(bestyrelsen)
Koordinationscirkel

Det vil være en mulighed for at afprøve
nogle af de ting, du ligger inde med showroom - undervisning - formidling....
kom med din ide

stine@okosamfund.dk

YINT

Et internationalt projekt i samarbejde
mellem Danmark (NOAH og LØS), Skotland
(Gaia Education), Italien (Don Bosco) og
Østrig (Platform Footprint og HAUP), som
handler om, hvordan vi gennem kunst og
kreativitet kan involvere flere unge i
viden/handling om bæredygtighed.LØS skal
stå for at skabe et 'community of Practice'
mellem kunstnere, unge og LØS.

Stine
(sekretariatsleder)
og Camilla
(bestyrelsen)
Udbredelsescirkel
og ungecirkel

Erasmus+

Hvis du vil blive en dygtigere underviser og Stine
facilitator og bringe dine kompetencer i spil i (sekretariatsleder)
dit økosamfund eller i LØS - så kan du søge Ressourcecirkel
om at komme med på vores Erasmus+kurser i udlandet, som løbende bilver
udbudt (pt på pause pga Corona)

CLIPS https://clips.gen-europe.org/

Undervisnings- og faciliteringsmateriale,
Camilla og Dicte
som retter sig internt mod økosamfundene (bestyrelsen)
og kan bruges til at sætte gode refleksioner, Ressourcecirkel
snakke og handlinger i gang. Det er
Mimundo fra Hallingelille, der er dansk
partner i CLIPS2, LØS var i CLIPS1.

Træf for undervisernetværk

For alle undervisere i økosamfund. Vi
ønsker at samle alle med interesse for
undervisning i økosamfund og udveksle
gode erfaringer.

Lene
Løbende
(Himmerlandsbyen)
og Karen
(bestyrelsen)
Ressourcecirkel

Verdensmålskaravanen

Formålet med projekt ”Verdensmåls
karavanen” er udbredelse og praktisk
anvendelse af verdensmålene ved hjælp af
afholdelse af workshops i danske
økosamfund.

Camilla og Line
(bestyrelsen) og
Stine
(sekretariatsleder)
Ressourcecirkel

Ansøgning skal Her er der god mulighed for at præge
sendes ind i
projektet
maj

Startpakke

Mange vil gerne starte økosamfund og
bofællesskaber, og vi vil gerne være bedre
til at hjælpe dem i gang. Bofællesskab.dk
har søgt midler hos Realdania, LØS er med
på sidelinjen. Afventer godkendelse.

Camilla
(bestyrelsen) og
Rudy
(bofællesskab.dk)
Ressourcecirkel

Juli 2021 og et
år frem - ved
postitivt svar
på
ansøgningen

Her er der god mulighed for at være frivillig camilla@okosamfund.dk
- der er også ansatte timer i Realdania
projektet. Men vi kan gøre rigtig meget på
egen hånd!.

GEN Ghana - CISU

Vi har haft 2 projekter med GEN Ghana - ét Camilla
om at starte et netværk op og ét om
(bestyrelsen)
økoskoler. GEN Ghana har budt ind til et
Ressourcecirkel
nyt projekt, med en ny fase om økoskoler,
som de gerne vil have LØS med på.

Ansøgning er
næsten klar.

Hjælp til færdig formulering af
ansøgninger, ZOOM møder med GEN
Ghana, gennemgå rapporter og
regnskaber, samt deltage i ét årligt
monitoreringsbesøg i Ghana.

camilla@okosamfund.dk

GEN Ukraine - CISU

Vi har haft 2 projekter med GEN Ukraine Camilla og Dicte
ét om at starte et netværk op og ét om
(bestyrelsen)
formidling. GEN Ukraine har budt ind til et
Ressourcecirkel
nyt projekt, som de gerne vil have LØS med
på.

Ansøgning er
næsten klar.

Hjælp til færdig formulering af
ansøgninger, ZOOM møder med GEN
Ukraine, gennemgå rapporter og
regnskaber, samt deltage i ét årligt
monitoreringsbesøg i Ukraine.

camilla@okosamfund.dk

HER KAN DU VÆRE MED

Opstartsmøde i Her kan du være med som frivillig og der
maj
er god mulighed for at præge projektet

stine@okosamfund.dk

Løbende
ansøgnigsfrist

Du kan deltage i kurser og
kapacitetsopbygning internationalt. Hold
øje med hjemmeside og facebook

stine@okosamfund.dk

Løbende

Her har vi brug for dig, der vil hjælpe med
oversættelse fra engelsk til dansk.
Desuden vil du kunne hente materialerne
fra vores hjemmeside og deltage, når vi
holder workshops om materialerne. Hold
øje med hjemmeside og facebook

camilla@okosamfund.dk

Meld dig ind i undervisernetværket, hvis du lene@okosamfund.dk
er interesseret i undervisning og facilitering

camilla@okosamfund.dk

Omstillingsfestival?

Mulighed for at bygge videre på
bæredygtighed- og
modstandsdygtighedsfestivalen efteråret
2020. Denne gang er Oasis interesserede i
at løfte projektet. Der er ikke søgt midler til
festivalen endnu.

Kirsten
(bestyrelsen) og
Anna (Hallingelille)
Ressourcecirkel

efterår 2021

Lev og Lær

Kurser med afsæt i økosamfundenes
levede liv. Pt forslag om kursus i
permakultur (Himmerlandsbyen), sociokrati
(Hallingelille), lokal omstilling
(Svendborg/Ballerup, måske i samarbejde
med Grønne nabofællesskaber?).

Lene
Efterår 2021,
(Himmerlandsbyen) forår 2022
og Camilla
(bestyrelsen)
Ressourcecirkel

Folkemøder?

Bornholms-, Ungdommens-, Naturmødet,
klimafolkemødet. Vil vil gerne være mere
synlige der, hvor vi kan møde både
almindelige mennesker og politikere.

Ingen endnu
Udbredelsescirkel

kirsten@okosamfund.dk

Har du en kursuside? Så sig til. Vil du med lene@okosamfund.dk
på kursus? Hold øje med hjemmeside og
facebook

Har du lyst til at være med?
MATERIALER, DU KAN BRUGE
Oversættelse SDG-kort https://www.gaiaeducation.
org/product/sdgs-flashcards/

Oversættelse GEN-kort https://ecovillage.
org/resources/market/ecovillage-design-cards/

Grønne Ildsjæle

Oversættelse af verdensmålskort, som kan
bruges til undervisning og faciilitering

Stine
(sekretariatsleder)
Ressourcecirkel

Kort med billeder og tekst, som tager
udgangspunkt i bæredygtighedshjulet og
kan bruges til undervisning og facilitering

Camilla
(bestyrelsen) og
Lene
(Himmerlandsbyen)
Ressourcecirkel

Klar til
september

Kortene kan købes på GAIA Education's
hjemmeside
Kortene kan købes på GEN's hjemmeside.

Undervisningsmateriale til medlemmer, som Camilla, Karen og
vil bruge deres økosamfund som
Pia (bestyrelsen)
læringsrum. Vil gratis kunne hentes på
Ressourcecirkel
hjemmeside. Bliver desuden lanceret på
Christianias fødselsdag

klar til august

Du vil kunne hente materialerne fra vores
hjemmeside og deltage, når vi holder
workshops om materialerne. Hold øje med
hjemmeside og facebook

BEN-seminar

Et seminar for nationale netværk af
økosamfund, der vil netværke og lære om
at søge Erasmus+ midler til aktiviteter. Er
afholdt i 2017, 2019 og nu i 2021.

Stine
(sekretariatsleder)
og Camilla
(bestyrelsen)
Ressourcecirkel

Ansøgning
11.5 2021

Der skal afholdes 5 dages kursus i
september/oktober - og man kan være
med til at planlægge og afholde.

De grønne venner

I de mindre, grønne foreninger vil vi gerne
arbejde mere sammen. Vi har fået midler fra
globalt fokus til fælles kapacitetsopbygning.
omkring verdensmålene og
organisationsudvikling, så vi kan skærpe
vores profiler og være interessante for
hinanden - og andre.

Stine
(sekretariatsleder)
og Michael
(Praktisk Økologi)
Koordinationscirkel

Løbende fra
juni og resten
af året

Sommerrundtur

Som altid skal vi besøge vores medlemmer
og høre, hvad der rører sig i
økosamfundene

Alexandra og Pia
og Karen
(bestyrelsen)
Koordinationscirkel

juli/august

Akkreditering Erasmus+

En teknisk ting som betyder, at LØS får
nemmere adgang til Erasmus+ midler og
ikke skal søge med store ansøgnnger hvert
år.

Stine
(sekretariatsleder)
og Camilla
(bestyrelsen)
Ressourcecirkel

september

PRIMÆRT FOR BESTYRELSEN/ANSATTE

