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Dette land – dette folk
Tekst: Jan Toftlund

Dette land har vore fædre
skabt af vildmark, sved og blod.
Deres minde vil vi hædre.
Dette land gi’r overflod.
Vi har drukket af dets kilder.
Vi har spist af eng og sø.
Vi må rense dét, vi spilder.
Dette land må ikke dø.
Vi forkaster de værdier,
der kan koste mark og hav.
Vi si’r nej til industrier,
som kun danser på vor grav.

Dette folk har været bundet.
Døjet modgang, tvang og vold.
I de kampe, vi har vundet,
var vort våben: sammenhold.
Det er atter onde dage.
Nu står fattigdom på lur.
Vi må værne om de svage.
Ellers dør vores kultur.
Lad det blive understreget.
Dette folk forlanger eet.
Om så færre får for meget
så må Ingen få for lidt.
Læs lederen på side 2

Landsdækkende arrangementer
med 100 besøgssteder
Søndag d. 23. marts
og fredag d. 9. maj kl. 10.00-16.00

Befolkningens holdninger
og ønsker til naturen
Tre helt nye undersøgelser og en ny
bog, »Naturens Værdi«, belyser hvad
befolkningen mener om dansk natur.
Materialet præsenteres og debatteres
ved en konference, ons. d. 2. april
kl. 9.30-16.00 i Landstingssalen
på Christiansborg, arrangeret af
Danmarks Miljøundersøgelser, Skov
& Landskab, Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet og Tek-sam, RUC.
Læs mere om konferencen på:
http://konference.dmu.dk
Maleri af Poul Anker Bech - Fordybelse, 1999

Dette folk er børn af bonden
og den første arbejdsmand.
Det var dem, der støbte grunden.
Drømmen om et velfærdsland.
Osse vore børn har arvet
retten til et virksomt liv.
Vi vil ikke se dem vraget
uden fremtidsperspektiv.
Dette folk ejer en styrke.
Fælles áner, fælles ånd.
Den bevidsthed bør vi dyrke.
Den kan sprænge alle bånd.

Åbent Hus
Bæredygtigt Byggeri

Landsforeningen Økologisk Byggeri
(LØB) inviterer til Åbent Hus landet over, søndag d. 23. marts og
fredag d. 9. maj, hvor private boligejere samt håndværkere og virksomheder vil slå dørene op, vise rundt og
fortælle om netop deres økologiske og
bæredygtige bolig, produktion eller
håndværk.
LØB byder med dette initiativ velkommen til en ny tradition i lighed
med de økologiske landmænds årlige
økologiske høstmarkeder i september. Nærmere oplysning fås hos
koordinator Jettie Nielsen, tlf. 22 54
45 30 / jettie@sol.dk / www.lob.dk
Find en oversigt over besøgsstederne
på www.aabenthus-oekobyg.dk

Flere børn skal have mere og bedre mad

– og økologi, ernæring og økonomi skal gå op i
en højere enhed. Det er en af ambitionerne med
projektet ‘Det Gode Måltid’ – og det kan godt lade
sig gøre, viser erfaringerne.
Læs artiklen ‘Slut med madpakker’ på side 4

Læs om MUSIK OG BÆREDYGTIGHED på side 2 og 3:
Leder: ‘En favoritsang til Folkehøjskolens Sangbog’
og artiklen: ‘At få bæredygtighedsbegrebet under huden’
Ny musikforening: ‘Mad & Musik – Økologi & Kultur’
‘Friheden tur/retur – En hyldest til Jan Toftlund’
– oplev musikteater-forestillingen i Kbh. og Ollerup

En favorit til den nye udgave
af Folkehøjskolens Sangbog
Bæredygtig udvikling handler om
fremtiden, forvaltet nu!
- at tage højde for resultatet af nutidige
handlinger, der rammer en anden,
til en anden tid og et andet sted.

‘Dette land – dette folk’ er en
“glemt”, sang skrevet af en af
Danmarks store digtere, nemlig
samfundsrevseren og poeten Jan
Toftlund, der døde d. 5. juli 1990
efter et intenst men også hårdt
liv, kun 40 år gammel.
Jan Toftlund beskrev ofte bagsiden af samfundet og minder os
især via sine sange og tekster
endnu en gang om den potentielle sociale udstødning et samfund kan rumme. Med sangen,
‘Dette land – dette folk’, har Jan
Toftlund skrevet en meget smuk
og stærk sang, der i sine tre vers
kommer ind på tre af de centrale
ben i bæredygtighedsbegrebet,
nemlig det miljømæssige, det
sociale og det økonomiske – så
lad os blot kalde det en bæredygtighedssang. Forøvrigt er sangen skrevet netop i tiden, hvor
bæredygtighedsbegrebet
blev
lanceret af Brundtland-kommissionen i 1987, og hvor også Lasse
og Mathilde som de eneste har
indspillet den (i 1987 på LP’en
‘Det er nu – Det er her’).
Med disse ord skal der derfor
lyde et forslag om, at sangen i
forbindelse med revideringen
af Folkehøjskolens Sangbog, bør
være blandt favoritterne til optagelse i næste udgave af sangbogen. Man kunne endda overveje
til den nye sangbog at tilføje
temaet ‘bæredygtighed’ som
et helt nyt tema for sange, der
fortolker over eller handler om
begrebet bæredygtig udvikling –
ligesom man har afsnit for sange
om fx ‘kærlighed’, ‘kamp’ og ‘fred’
(sange der sandsynligvis også
bliver hårdt brug for i den kommende tid). Vi har nemlig stadig
brug for at minde hinanden om
at debatten om og handlinger for
en bæredygtig udvikling er et af
tidens vigtigste projekter.
L M-N
(På www.eco-net.dk kan man hente/
høre ‘Dette land - dette folk’)
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Friheden tur/retur – En hyldest til Jan Toftlund
– musikteater med Benny Holst, Lasse Helner og Kell Dalager
Forestillingen opføres indtil d. 27.
marts (inkl.) i Huset i København, (i
Plan B) fra mandag-søndag kl. 20.00
(dog ikke onsdage).
Forestillingen indeholder sangnumre
og tekster fra Jan Toftlunds righoldige repertoire med historier og mere
eller mindre kendte facts om denne
uregerlige og provokerende person,
som mange stadig vil og bør huske.
Nærmere oplysninger om forestillingen fås på tlf. 66 19 00 10 eller
www.oim.dk

Entré i løssalg: 150 kr. (Billetsalg via
Caféteateret på tlf. 33 12 58 14 eller via BilletNet).

Toftlund, Helner,

Dalager og Hol

st, Plan B, 09.0

3.03 (Foto: L M-N

MAD OG MUSIK PÅ SYDFYN
Fredag d. 2. maj 2003 kl. 18.30-02.00
i aulaen på Ollerup Friskole - en aften med:
FRIHEDEN TUR/RETUR - en hyldest til JAN TOFTLUND
- en musikteater-forestilling fra Odense Internationale Musikteater
med BENNY HOLST, LASSE HELNER & KELD DALAGER
THOMAS HARTUNG fra Aarstiderne a/s, holder festtalen under
den økologiske festmiddag, der serveres af NØRHAVEGÅRD fra
Langeland og DEN GRØNNE GREN fra Ærø
CAPTAIN CRAWFISH & THE JUMPING ZYDECO
- runder aftenen af med en omgang danseglad og energisk zydeco-musik
Ø-baren serverer et bredt udvalg af økologisk vin, øl og vand,
samt snack, chokolade, kaffe og te til rimelige priser!
Tilmelding: Af hensyn til arrangementets afvikling er der sidste tilmelding til mad og spisning mandag
d. 28. april. Der sælges max. 200 billetter og såvidt muligt til både mad og musik - evt. resterende musikbilletter sælges ved indgangen (tjek hjemmesiden for information derom).
Bindende forudbestilling sker på tlf. 62 24 43 24 eller e-mail: 03-03-03@eco-net.dk (navn, adresse, tlf.
nr. og e-mail oplyses). Betaling overføres til konto-nr.: 8401 1048398 i MERKUR Andelskasse.
Priser: Samlet pris for entré inkl. mad og musik samt støttemedlemskab: 250 kr.
Entré kun til musik: 135 kr. / Støttemedlemskab af kultur- og musikforeningen for et år: 50 kr.

Arr.: Mad & Musik – Økologi & Kultur • www.03-03-03.dk

)

At få bæredygtighedsbegrebet under huden
Bæredygtig udvikling handler om en miljømæssig og social retfærdig fremtid
– din, vores og deres fremtid. Tager du stilling
og handler, påvirker du udviklingen.
Gør du ikke, påvirker du den også!
- fra folderen om www.BæredygtigUdvikling.nu

Vi er vant til straks at tænke grønt,
når vi taler om bæredygtig udvikling.
Det oser nærmest af tanker om miljø
og økologi i vores bevidsthed, når
vi hører ordet bæredygtighed. Men
begrebet er meget bredere, og som
bekendt for mange blev det lanceret
i 1987 af Brundtland-kommissionen
i rapporten, Vor Fælles Fremtid, om
miljø og udvikling. Deri definerede
kommissionen begrebet som:

ALMEN VIDEN FRA BARNSBEN
Det giver ingen mening at tale om
nødvendigheden af et rent miljø
(natur og sundhed for menneskene),
hvis der ikke samtidig er en økonomisk stabilitet i samfundet, eller hvis
der samtidig i samfundet foregår en
marginalisering og udstødning af
bestemte grupper. En udstødning,
der i sin yderste konsekvens ødelægger alle sociale netværk og forhindrer
nogen som helst vidensoverlevering
generationer/mennesker
imellem
eller muligheden for at skabe demokratiske rum som vækstlag for en
bæredygtig udvikling. Man ser det
tydeligst i udviklingslandene med
deres store økonomiske problemer

En bæredygtig udvikling kræver at man
dækker alle menneskers grundlæggende
behov og giver alle mulighed for at se
de kan tilfredsstille deres forhåbninger
om et bedre liv. … Behovsopfattelsen er
socialt og kulturelt bestemt, og en bæredygtig udvikling kræver at man støtter
værdier som fremmer en forbrugsstandard som ligger inden for grænserne af
hvad der er økologisk muligt, og som alle
med rimelighed kan gøre sig forhåbning
om. … Fundamentalt set er bæredygtig
udvikling en ændringsproces hvorunder
udnyttelsen af ressourcerne, styringen af
investeringer, den teknologiske udvikling
og ændringerne i institutionerne alle er i
balance med hinanden og øger både de
nuværende og de fremtidige muligheder
for at opfylde menneskehedens behov og
forhåbninger.

Det handler altså om samspillet
mellem især fire områder: det miljømæssige, det økonomiske, det uddannelsesmæssige (demokratiske) og den
sociale retfærdighed.

og direkte fattigdomsproblemer. Her
giver det ikke mening at tale om at
skabe et rent miljø, før der også er
en økonomisk og social stabilitet i
samfundet.

Mad & Musik – Økologi & Kultur

er navnet på en ny kultur- og musikforening, stiftet d.
03.03.03, hvis formål er at skabe almennyttige kulturelle sammenhænge og samling om musik og andre
kunstarter samt omkring en bæredygtig økologisk
kultur. Således er foreningen først og fremmest en
koncertarrangørforening i traditionel forstand, der
samtidig har som mål, at alle arrangementer afholdes
efter bæredygtige principper, således at fx al servering
er tættest muligt 100% økologisk.
Det er foreningens mål, at lave mindst fire arrangementer om året og at trække større danske kunstnernavne
til Sydfyn – eller at samarbejde med andre om arrangementer efter samme koncept andre steder i Danmark.
Der er etableret kontakt til det økologiske Nørhavegård fra Langeland og det økologiske pensionat Den

For at få denne brede forståelse og
fortolkning af begrebet bæredygtighed ind under huden er der fortsat
et stort behov for debat, oplysning
og projekter, der anskueliggør sammenhængene. Det burde være en
naturlig og central del af den almene
lærdom i uddannelsessystemet, helt
fra de små klasser. Og måske derfor
har FN også udnævnt et tiår for
uddannelse for bæredygtig udvikling
med start d. 1. januar 2005. Det bliver en store opgave og udfordring at
udnytte dette tiår, hvilket betyder, at
vi allerede nu skal i gang med forberedelserne for at være helt køreklare
om mindre end to år. Opgaven råber
på nytænkning, samarbejde på tværs
af sektorerne og projekter med
udgangspunkt i reel handling.
BRED FORBEREDELSESINDSATS
Øko-net vil i den forbindelse foreslå,
at der fra Folketingets side nedsættes et særskilt og bredt sammensat
udvalg, rækkende fra miljø-, undervisnings- og socialområdet til det
økonomiske og finansielle område,
der på Danmarks vegne kan forberede denne proces.
Men også ude på skolerne/
institutionerne og i landets virksomheder og organisationer mv. kan man
allerede nu begynde af forberede
dette tiår – for i et samfund, hvor
uddannelse er et bærende råmateriale, bør vi også være blandt verdens
foregangslande på dette område
og for det tiår for ‘uddannelse for
bæredygtig udvikling’, FN kort før
julen 2002 besluttede – et tiår, der
er en af de direkte opfølgninger på
Verdenstopmødet om Bæredygtig
Udvikling i Johannesburg august/
september 2002
Af Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net,
tlf. 62 24 43 24 / e-mail: lmn@eco-net.dk

Grønne Gren fra Ærø, der er gået positivt ind i opgaven
omkring den økologiske bespisning. Ved hvert arrangement vil der være brug for ca. 15-20 frivillige, der deltager i afviklingen (sætter op, passer bar, serverer mad og
rydder af). Selve den daglige administration varetages
gennem et samarbejde med sekretariatet for Øko-net.
Knyt dig til foreningen – meddel om du vil være
andelsmedlem (á et engangs-støttebidrag på 1000 kr.)
eller støttemedlem (á 50 kr. i kontingent pr. år), så
sender vi et indbetalingskort. Eller indbetal direkte på
konto-nr.: 8401 1048398 i MERKUR Andelskasse.
Som medlem modtager man pr. e-mail nyt om kommende arrangementer m.v.
Tlf. 62 24 43 24 • e-mail: 03-03-03@eco-net.dk
Læs mere og følg med på www.03-03-03.dk
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Slut med madpakker?
Af Kirsten Blicher Friis, projektleder for Det Gode Måltid, Roskilde Kommune
Tlf. 46 31 31 52 / E-mail: kirstenbf@roskildekom.dk

Roskilde Kommune er i dag i gang
med projekt ‘Det Gode Måltid’, der
både berører maden til de 500 ældre
på plejehjemmene, 1500 børnehavebørn og 6000 skolebørn. Målet med
Det Gode Måltid er blandt andet,
at børn i skoler og børnehaver skal
tilbydes sund, lækker og økologisk
mad. Vi skal både udvikle og forbedre kvaliteten af maden og forbedre kulturen omkring måltiderne.
Børnene skal lære gode madvaner,
børnene skal have lyst til at spise, og
de skal have lyst til at spise sund og
lækker mad. Børn, der er sultne, kan
ikke lære noget, og gode madvaner er
en forudsætning for, at vi får sunde,
raske og glade børn. Og forhåbentlig
bringer børnene de gode madvaner
med sig ind i voksenlivet.
SUND, LÆKKER OG ØKOLOGISK
Som en del af Det Gode Måltid har
vi udviklet et nyt koncept for mad
til skolekantiner og børnehaver.
Konceptet bygger kort sagt på, at en
central enhed har udviklet et udvalg
af hel- og halvfabrikata til skoler og
børnehaver. Råvarerne er økologiske,
der er lavet ernæringsberegninger, så
maden passer til børn, og kokke har
været med til at udvikle konceptet
for at sikre den kulinariske kvalitet
af maden. Konceptet og logistikken
omkring bestillinger, transport osv.
er på plads, men der ligger stadig
meget arbejde i at markedsføre
maden på skolerne og i at ændre
madkulturen på skolerne.
Succesen for Det Gode Måltid afhænger af, om vi kan udkonkurrere grillbaren, bageren, supermarkedet og de
dårlige madpakker. Samtidig er vi
ved at udvikle en model for, hvordan
vi kan afskaffe madpakkerne for de
1500 børnehavebørn, der i dag har
madpakker med, fordi der ikke er
køkkenfaciliteter og køkkenpersonale til at lave mad til dem i institutionen.

Kantinelederne fra 8 skoler var på kursus 12 uger
i foråret 2002 hos Økologisk Oplysnings Forbund.
Kurset var en del af omlægningen af kantinerne
og det handlede om børn, økologi og ernæring.

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING
Der har generelt ikke været problemer med at få de økologiske råvarer. Har grøntsager eller kød ikke
været der i den ønskede kvalitet,
udskæring eller mængde, har leverandørerne hurtigt tilpasset deres
sortiment, så vi har kunnet få de
ønskede varer. Det har til gengæld
været svært at få økologisk brød til
skolerne. Her har det største problem været logistikken: hvordan får
vi økologisk friskbagt brød af god
kvalitet ud til 10 skolekantiner hver
morgen inden kl. 8.30.
Produktionen af de økologiske hel
og halvfabrikata er startet helt fra
bunden. Vi har ikke umiddelbart
kunnet bruge de modeller for skolemad der er udviklet og afprøvet
i andre kommuner. Her har maden
ikke kunnet leve op til vores krav
om at den både skulle være sund,
lækker og økologisk.
Der er et dilemma mellem at ville
etablere en central produktion af
mad, samtidig med at kvaliteten
skal være i top. Udgangspunktet i
barnemadsproduktionen i Roskilde
er, at alle grøntsager, der skal serveres friske i skoleboden, bliver
ordnet i skolebodens køkken. Her
bliver der også kogt pasta, kartofler,
smurt sandwiches og madder. Kun
den varme mad, dressinger, sovse og
smørelser fx produceres centralt.

PRAKTISK ØKOLOGI’S ÅRSMØDE 2003
D. 12.-13. APRIL PÅ EGMONTHØJSKOLEN I HOU
Temaet på Landsforeningen Praktisk Økologi’s årsmøde er Fremtidens Have. Årsmødet byder lørdag d.
12. april på to foredrag, hvor alle er velkomne (for 200
kr. inkl. eftermiddagskaffe) med hhv. Camilla Plum
om Fremtidens Smag og Lotte Möller om Havens
Natur og Æstetik. Tilmelding på 70 20 83 83 (s. d. 8.
april). Læs mere på www.praktiskoekologi.dk

4

PRISEN SKAL VÆRE I ORDEN
Alt i alt koster det ikke flere penge at
blive mæt i skoleboden nu i forhold
til tidligere. Priserne i skoleboderne
er blevet ændret, fordi eleverne nu
kan købe fuldt dækkende måltider.
Det kunne de ikke tidligere. Maden
i skoleboderne er blevet kortlagt og
analyseret i februar 2002, og det
viste sig, at eleverne skulle købe
flere sandwiches, toast, frikadeller
og salater, hvis de skulle have deres
energibehov dækket, og det kostede
flere steder 20-30 kr. I dag koster
dagens varme ret 18 kr. og en stor
sandwich, der udgør et helt måltid,
koster 15 kr. En halv portion varm
mad koster 10 kr. og en lille sandwich
koster 10 kr. Derudover kan eleverne
købe brød, frugt og grønt i løssalg.

Et udvalg af de sandwichboller der sælges på skolerne. En sandwichbolle udgør ernæringsmæssigt
et fuldt dækkende måltid. Og de smager ret godt
og mætter dejligt længe...

95% ØKOLOGI I VUGGESTUER
Siden 1997 har Roskilde Kommune
gennemført en række økologiske
omlægningsinitiativer. Det er blandt
andet omlægning af maden i halvdelen af kommunens daginstitutioner,
og et stort forsøgsprojekt, der via
praksis har udviklet modeller for,
hvordan andre og større køkkentyper kan gennemgå en lignende
omstilling.
Siden 1997 har 1500 børn i kommunens daginstitutioner fået serveret
økologisk mad, og samlet set er økologiprocenten i dag 95%. Kantinen
på Roskilde Kommunes Rådhus blev
omlagt i 1999, og senest er skolekantinerne på 9 folkeskoler i Roskilde
blevet omlagt i foråret 2002. Skolekantinerne kører i dag med en økologiprocent på ca. 90%.

LØS-ÅRSMØDE 2003 OG 10 ÅRS JUBILÆUM
D. 25.-27. APRIL I ANDELSSAMFUNDET I HJORTSHØJ
Traditionen tro ligger Landsforeningen for Økosamfund’s årsmøde tættest muligt op ad Jordens
Dag (d. 22. april – se www.earthday.net og
www.jordensdag.dk). I løbet af årsmødet præsenteres en ny LØS-bog og CD-Rom om økosamfund.
Yderligere oplysninger / tilmelding hos LØS på
tlf. 87 54 60 20 eller los@pip.dknet.dk

Tanker om det myndige menneske
Boganmeldelse ved Bo Bramming af John Holten-Andersens bog Hjernevask og Hjerteblod

Denne bog har et forord, som er væsentlig at læse. Heri lægges den planke, som
forfatteren efter lang tids overvejelse
vælger at betræde for så at kaste sig ud
på de sytten favne: at skrive sin bog om
hvorledes vi kan generhverve vores menneskelighed. En forfatter, som har været i
systemets tjeneste for pludselig at mærke
magtens kæber stramme om ham, tygge
på ham og til sidst spytte ham ud, da han
stadig giver en bitter smag. Og hans livs
Inge var ved ham, hele vejen. Og mere
end det, hun satte ham i gang.
Det blev der en forunderlig bog ud
af, der tager livtag med det moderne
menneskes allerstørste problem: magten.
I bogen tages vi kapitel for kapitel igennem flere faser af denne konstruktion,
som det moderne demokrati har skabt til
næsten perfektion. John Holten-Andersen (JHA) viser på overbevisende måde,
hvorledes videnskaben og hele den videnskabelige verden med sin dominerende
logisk positivistiske tænkning lægger
grunden til det Babelstårn, hvorfra vi,
på passende afstand naturligvis, anskuer
hele vor klode, alle dets labyrinter som
ellers i jordhøjde var kaotiske og gådefulde. Det mest bestialske af det hele

er, at vi selv har været med i processen
– hele vejen – vi har selv skabt os et menneskesyn og et natursyn, der uden særligt besvær styres af den fjernbetjening
vi altid har ved hånden. Vi kan zappe til
stadig nye billeder, der skal forestille den
smukke verden vi med al vold og magt
har befriet os fra. Vi har nået målet og
helliget alle midler undervejs og skabt
den største af alle: magten. Som i en
anden Formel 1 drøner vi ud af evighedens motorvej. Men til hvilken nytte?
Først læste jeg bogen med John som
rejsefører, det var jo hans Odyssé, det
var hans blik jeg fulgte, når han pegede
tingene ud. Men ganske pludselig blev
jeg selv min egen guide. Jeg ville selv
danne medtanker og oplevelser under
læsningen. Jeg var blevet et myndigt
menneske, som JHA ville have sagt det.
En lang række spørgsmål tårnede sig op
og endte altid med det tilbagevendende:
er vi virkelig havnet der, hvor summen af
al vor gøren og laden kun måles i magtrelationer. Hvad blev der af Immanuel
Kants etiske gensidighedsprincip: Man
skal handle således at maksimen for ens
handling kan ophøjes til almen lov. Eller
sagt ligeud: Gør mod andre, hvad du vil,

at de skal gøre mod
dig. Jamen, siger
JHA, det er jo der vi
skal finde hinanden.
Vort projekt for det
myndige menneske
begynder med det
gode liv, og det gode
liv starter med, at vi
gør vort liv og vor verden til et meningsfuldt liv og en meningsfuld verden. Det er
det vi skal tale med hinanden om, det er
dér vort sprog skal folde sig ud i nærvær
og omsorg. Det er dér vores fælles historie skal fortælles.
Dette er en fremragende bog, der
bliver ved med at overraske ved netop
ikke at havne i sortsyn, men ved at
insistere på vilje, anstændighed og etik.
Talrige opløftende detaljer og citater
løfter bogens indhold, så den er særdeles
brugbar til en god debataften mellem
venner. De, unge som gamle, der ikke
finder mening i partipolitik og det herskende videnskabssyn, men hellere vil
danne meninger ud fra et meningsfuldt
fællesskab i dets konkrete kamp for det
konkrete livs mening, kan hente solidt
tankegods i denne bog og i tilgift få et
historisk og kulturelt løft.
Tilmed vil du ende som et myndigt menneske!
(Pris i boghandel: 198 kr.)

RÆKKEHUS SÆLGES I HERTHA LEVEFÆLLESSKAB
Hertha Levefællesskab er et socialøkologisk landsbymiljø, beliggende
nabo til Landsbyen Herskind ca. 15 km fra Århus.
Både Hertha Levefællesskab og Herskind er levende og
spændende miljøer med mange aktiviteter af forskellig art.
Der kører skolebus til Steinerskolen i Skanderborg og offentlig
bus til Århus og Silkeborg.

RÆKKEHUS TIL SALG
Rækkehuset består af 66 kvm.
Fordelt på entre, åbent køkken, stue, soveværelse og bad.
Ud over de 66 kvm. er der en rummelig hems og redskabsrum.
Huset opvarmes af fjernvarme og brændeovn.
Kontant pris 800.000 kr. Der er et realkreditlån i huset
som formodentlig kan overtages af køber.
Henv. t. Kennert på tlf. 86 95 45 56 tirsdage og onsdage og ellers på
tlf. 86 95 45 20, hvor du kan oplyse navn og tlf.nr., så ringer jeg tilbage.

Er du også ansvarlig
når du vælger papir..?
Vælg FSC-mærket papir
næste gang . . .

Ryttermarken 17 a · Postbox 26 · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 01 05 · Telefax 62 22 09 46
post@svendborgtryk.dk · www.svendborgtryk.dk
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DIVERSE NYE UDGIVELSER OM ØKOLOGI OG MILJØ
Ø ARKITEKTUR
er en guide over by-økologiske projekter i Jylland
og på Fyn. Den giver et
overblik over grønne huse,
som er bygget fra midten
af 80’erne og indtil i dag.
Den handler om byggeri,
grønne centre og grønne
oaser. Bogen er på 150
sider og illustreret.
Nærmere oplysninger hos
Den Blå Gård, tlf. 86 97
98 87

VERDEN I MORGEN
Det Økologiske Råd har
udsendt sit forslag til en
strategi for en bæredygtig udvikling med globale
hensyn, ‘Verden i morgen
– skabes i dag’. Folketinget har i en forespørgselsdebat d. 28. november
2002 besluttet at opfordre
regeringen til at lave en
handlingsplan for bæredygtig udvikling, som skal
omfatte både national og
international opfølgning
på topmødet i Johannesburg. DØR håber, at deres
konkrete strategi kan
inspirere til denne handlingsplan.
Hæftet kan læses og hentes
på www.ecocouncil.dk
GLOBALE
MILJØPROBLEMER
kan løses med økonomiske virkemilder, er titlen
på et nyt hæfte fra Det
Økologiske Råd, omhand-
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lende en bred vifte af
forudsætninger, erfaringer
og anbefalinger, der skal
tages med i overvejelserne
ved anvendelse af økonomiske virkemidler. Hæftet
sætter endvidere fokus på
formålet med en grøn skattereform.
Hæftet kan læses og hentes
på www.ecocouncil.dk

MUNKESØGÅRD
Det Økologiske Råd (DØR)
har udsendt en bog om
erfaringerne fra idé til realisering af Munkesøgårds
100 boliger i Trekroner
ved Roskilde. Bogen opstiller en række anbefalinger
til fremtidige økologiske
bebyggelser, så de positive
erfaringer fra Munkesøgård kan videregives til
inspiration for andre, og
de negative erfaringer kan
undgås.
Bogen kan købes for 65 kr.
hos DØR, tlf. 33 15 09 77,
og kan endvidere downloades gratis i pdf-format på
www.ecocouncil.dk

MAD TIL ALLE
er en ny bog, udgivet at
Mellemfolkeligt Samvirke
(MS) i anledningen af EU’s
topmøde i København i
december 2002. Bogen
giver sit bud på en ny
landbrugsreform i Nord
og Syd. Bogen holder det
faktum op, at krig mod
terrorismen blev udløst,
da omkring 3.000 mennesker omkom i forbindelse
med terrorangrebene mod
World Trade Center d. 11.
september 2001, men at
der endnu ikke er startet
en ‘krig mod sult’, trods det
at der gennemsnitligt hver
dag dør 16.500 børn under
fem år af sult.
Bogen kan købes hos MS,
tlf. 77 31 00 00

FUNKY FOOD
Novel food og berigede
fødevarer kaldes også
funktionelle
fødevarer
– eller ‘funky food’.
Er det fremtidens mad på
danskernes
spiseborde,
spørger NOAH i en ny bog
om funktionelle fødevarer
og ernæringspolitik.
Fås hos NOAH på tlf. 35 36
12 12 / www.noah.dk

HØRING AF FORSLAG
Regeringen har sendt sit
forslag ‘Miljø og sundhed
hænger sammen. Strategi
og handlingsplan for at
beskytte
befolkningens
sundhed mod miljøfaktorer’ i høring frem til d. 1.
maj 2003.
Forslaget kan fås i en
trykt udgave men er også
tilgængeligt i elektronisk
form på Miljøstyrelsens
hjemmeside www.mst.dk
Yderligere oplysninger fås
på tlf. 32 66 03 59

ØKOLOGISK LANDBRUG
Landbrugets rådgivningscenter har udgivet en bog
med det formål at give
læseren et grundlæggende
kendskab til økologisk
landbrug. Den gennemgår teori, principper og
praksis for økologisk drift.
Og alle de væsentlige
driftsgrene
behandles;
nemlig mælkeproduktion,
svineproduktion, planteog
grønsagsproduktion
samt hønsehold. Bogen
afsluttes med et kapitel
om arbejdsmiljø i økologisk produktion og en
omfattende oversigt over
andre kilder.
Bestilling, tlf. 87 40 55 00
eller www.lr.dk/netbutik
DET GRØNNE BIBLIOTEK
Alle miljøbøger, -tidskrifter, -vidoer mv. optages og
registreres i Det Grønne
Bibliotek på Øko-info:
www.eco-info.dk

Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis

Læs Nyhedsbladet Øko-net
og besøg Øko-net på internettet:
www.eco-net.dk
– med sidste nyt fra Øko-net
www.eco-info.dk
– Danmarks grønneste portal
www.BæredygtigUdvikling.nu
– en tema-portal

Medlemsbidrag 2003
Der er brug for dit medlemsbidrag til Økonet. Bl.a. med din støtte vil vi fortsætte
med at lave folkeoplysning og netværk
om økologi og bæredygtighed – også
efter lukningen af Den Grønne Fond, der
hidtil har givet driftstilskud til Øko-net. (Har

Almindeligt medlemskab: 150 kr.

______________kr.

Studerende, arbejdsløse
og pensionister: 75 kr.

______________kr.

indbetalingskort eller bruge det til et gavebidrag)

Støttebidrag/gavebeløb

______________kr.

Støttebidrag/gavebeløb modtages med
stor tak. Gaver til Øko-net kan fratrækkes
på selvangivelsen efter følgende skattefradragsregler: Fradrag kan opnås for
den del af årets samlede gavebeløb, som
overstiger 500 kr. - dog højst for 5.000 kr.

I alt

______________kr.

du allerede indbetalt for 2003 kan du se bort fra dette

(beløb føres om på forsiden)

DENNE TALON ER GYLDIG
KVITTERING OVER FOR
SKATTEVÆSENET

DET ER TID FOR DIT MEDLEMSBIDRAG FOR 2003
Efter lukningen af Den Grønne Fond modtager Økonet ikke længere et driftstilskud fra Miljøstyrelsen. I
den forbindelse har miljøminister Hans Chr. Schmidt
skrevet følgende til Øko-net:
“Styrken i de grønne organisationer og netværk ligger i, at de er medlemsbårne og baseret på en folkelig
forankring. Opbakningen til organisationer må vise
sig i form af befolkningens villighed til at bidrage
til deres finansiering. Jeg ser det ikke som statslig
opgave at støtte driften af grønne organisationer”.
Opbakningen fra alle brugere og modtagere af Øko-net
er derfor af afgørende betydning for Øko-nets fortsatte
arbejde med at lave folkeoplysning og netværk om økologi og bæredygtighed.

Det er nemt at bidrage med et medlemsbidrag og/
eller et støttebidrag. Benyt indbetalingskortet herover
– eller tilmeld dig BetalingsService. Ud over medlemsbidraget er det vigtigt, at Øko-net modtager mange
støttebidrag, da det er størrelsen af støttebeløbene, der
afgør, hvor stort et tilskud foreningen kan modtage fra
Finanstyrelsens Tips- og Lottomidler til landdækkende
almennyttige organisationer.
Træk dit støttebidrag fra i skat: Alle beløb ud over
500 kr., som du bidrager med i løbet af et år, kan fradrages på selvangivelsen, dog højst 5000 kr. pr. person.
Giver du fx 2000 kr. til Øko-net i løbet af 2003, kan du
således fratrække 1500 kr. på din selvangivelse. Fradraget skal foretages ud fra punkt 55 på selvangivelsen.

Ingen krig mod Irak
- nej til dansk krigsdeltagelse!
Initiativet Ingen krig mod Irak er en paraplyorganisation bestående af
politiske partier, organisationer og bevægelser. Initiativet arbejder for at
afspejle mangfoldigheden i og udvikle den folkelige modstand mod krigsplanerne ud fra det vedtagne grundlag.
Ingen krig mod Irak har etableret sig med en informativ hjemmeside,
hvor man kan følge de mange lokalgruppers arbejde samt det internationale arbejde verden rundt. Det er planlagt, at hvis krigen kommer, vil
der være protestdemonstrationer i alle byer samme aften kl. 20. Desuden
vil der straks blive indkaldt til protestdemonstration den efterfølgende
lørdag i København. Over 100 organisationer i Danmark anbefalede d.
15. februar verdenshistoriens største globale aktionsdag mod krig, der d.
15. marts igen blev fulgt op af lokale demonstrationer.
Følg initiativet Ingen krig mod Irak på www.nejtilkrig.dk
Se også www.lysistrataproject.com om det verdensomspændende
Lysistrate-projekt (Nul fred = nul sex), hvor komedien Lysistrate blev
læst eller opført ved 1029 arrangementer i 59 lande verden over d. 3.
marts 2003 som en alternativ, kunstnerisk, kreativ og teatralsk krigsprotest. I Danmark tog Anne Marie Helger initiativ til et arrangement i
Christians Kirke – se mere på www.helger.dk

Økologisk inspirationstogt
Klods Hans Karavanen vandrer
igen i år – i uge 29 og 30 – denne
gang i Sønderjylland og grænseområdet. Karavanen er åben for
mennesker, der vil søge nye veje og
holde sommer sammen. Karavanen
besøger projekter og initiativer, der
på vidt forskellig måde arbejder
praktisk og skabende med økologi og
bæredygtighed.

Nærmere oplysninger på:
www.KlodsHansKaravanen.dk
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Reg.nr.

Kontonr.

INDBETALINGSKORT
Kan betales i pengeinstitut og på posthuse
Betalings-ID og indbetaler

KVITTERING

KA 71

Checks og lignende accepteres under forbehold af at pengeinstituttet modtager betalingen. Ved kontant betaling i pengeinstitut med terminal er det udelukkende pengeinstituttets
kvitteringstryk der er bevis for hvilket beløb der er indbetalt.

Kreditornummer og beløbsmodtager

Kreditornummer og beløbsmodtager

85299328

85299328

NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK
FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS / ØKO-NET
SVENDBORGVEJ 9, OLLERUP
5762 VESTER SKERNINGE

NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK
FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS / ØKO-NET
SVENDBORGVEJ 9, OLLERUP
5762 VESTER SKERNINGE

Underskrift ved overførsel fra konto

Kvittering

Tilmelding til BetalingsService
PBS-nr.: 03624218
Kundenr.:

Deb.gr.nr. 10000

Kroner

Øre

.

.

Betalingsdato

Kroner

0 8 0 4 0 3

,

Dag

Til maskinel aflæsning – Undgå venligst at skrive i nedenstående felt

Måned

År

FIK 751 (03-03) 007

Øre

.

PBS-nr.: 03624218

+71<

+85299328<

Er det et emne der interesserer dig, eller er du måske
bare debatlysten? – så reserver allerede nu grundlovsdag torsdag d. 5. juni 2003, hvor Øko-net afholder et
debatmøde om indskrivningen af bæredygtighedsprincippet i grundloven. Mødet holdes om eftermiddagen på Den
frie Lærerskole i Ollerup ved Svendborg. Det endelige
program for debatmødet vil blive annonceret i Nyhedsbladet Øko-net og på hjemmesiden i maj.
Følgende indledere er allerede på programmet:
John Nordbo (sekretariatsleder i 92-gruppen), Mikael
Witte (forfatter), John Holten-Andersen (tidligere
sekretariatschef i Naturrådet) og Anne Mette de
Visser, (Øko-net).
der bl.a.
grundlovsdebat! – en debat,
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ger fås på tlf. 62 24 43 24
retspraksis’. Nærmere oplysnin

Velkommen til fremtiden

Landsforeningen for Økosamfund søsætter til sommer en egentlig uddannelse om og i økosamfund. Fra
d. 3.-24. august er der tre ugers kursus under overskriften
“Velkommen til fremtiden, et kursus om bæredygtighed
– økologisk, økonomisk, socialt og spirituelt”. Program
fås på tlf. 87 54 60 20 eller www.gaia.org/losdanish
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ØKO•NET

NYHEDSBLADET ØKO-NET
er folkeoplysende og debatskabende om bæredygtig
udvikling. Nyhedsbladets primære opgave er at
danne et lettilgængeligt overblik over hvilke grønne
tiltag der sker, samt at formidle idéer, inspiration og
oplysning inden for bæredygtig udvikling, økologi,
miljø og natur til brug for alle undervisere, folkeoplysere, græsrødder, offentlige og private personer.
Nyhedsbladet udgives 4-6 gange årligt, både i en
trykt udgave og på internettet, og suppleres løbende
med nyt på internetportalen Øko-info – Danmarks
Grønneste Portal.
UDGIVER / SEKRETARIAT
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis
Svendborgvej 9, Ollerup, 5762 Vester Skerninge
Tlf.: 62 24 43 24 - Fax: 62 24 43 23
E-mail: eco-net@eco-net.dk
www.eco-net.dk
www.eco-info.dk [Øko-info]
www.BæredygtigUdvikling.nu
Medlemskab af Netværket i 2003 koster 150 kr. (for
studerende, arbejdsløse og pensionister: 75 kr.) og
opnås ved brug af indbetalingskortet her på siden.
Øko-net er medlem af 92-gruppen, Forum for Bæredygtig Udvikling og Dansk Folkeoplysnings Samråd, der
er to paraplyorganisationer.
REDAKTION
Lars Myrthu-Nielsen (ansv.) og Bo Bramming
Stof og indlæg modtages løbende.
Annoncer tegnes i begrænset omfang.
TRYK / OPLAG
Denne tryksag er Svanemærket.
10.000 eksemplarer trykt på miljøgodkendt, klorfrit og 100% genbrugspapir med vegetabilsk trykfarve uden opløsningsmidler. SvendborgTryk.

541

- 072

Tryksag

ISSN 1395-4881

POSTBEFORDRET BLAD 12685 (8245 ARB)

Bæredygtighed og grundloven

Gi’ en hånd og vær
behjælpelig med
at gøre opmærksom på Øko-nets
portaler. To plakater og to foldere
kan hentes som
pdf-filer direkte
fra
portalerne
eller kan rekvireres hos Øko-net på
tlf. 62 24 43 24

,
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