MAD & DEBAT

Nyt projekt, ved Øko-net, i Svendborg
for flygtninge og danskere! - se bagsiden!

Steen Møller og byggeholdet
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Off-Grid huset, rejsegilde 7. april 2017

Off-Grid huset & Halmhuset

FRI – til et bæredygtigt liv

ØKO-NET indbyder til seminar og årsmøde
Fredag d. 12. maj 2017, Store bededag på Vestfyn
i Halmhuset på BRENDERUP HØJSKOLE
Oplev bl.a.:

STEEN MØLLER, opfinder, husbygger og debattør
ALAN DEARLING, traveller and photographer
NIELS AAGAARD, Landsforeningen af Økosamfund
CARSTEN GRAFF, forfatter og debattør
vegansk/vegetarisk mad ved MR. SUPERFOOD
koncert med HYLDEST-trio til HYLDEMOR
Se program og praktisk info på de næste sider.
»Glem det hele. Husk det nu«
La la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la
Du får mig ned fra forvirringens tinde
du får alle mine tanker om død og helvede
til at forsvinde
du har check på alt som der er og var
sætter spørgsmålstegn ved alle mine svar

UDDANNELSE HAR CENTRAL ROLLE PÅ VEJEN MOD BÆREDYGTIGHED!
Og der skal arbejdes for at skabe en reel politisk interesse og handling, for at få den proces
op i gear. Lars Myrthu-Nielsen fra Øko-net har skrevet en artikel om dette til 92-gruppen –
Forum for Bæredygtig Udvikling’s Nyhedsbrev 'Nyt om miljø og udvikling' (21.02.17).
I artiklen er der også links til en række interviews med centrale internationale UBU-folk, fra
en i november ’16 afholdt international konference om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling:
www.92grp.dk/nyhedsbreve/343-uddannelse-har-central-rolle-pa-vejen-mod-baeredygtighed.html

Du får mig ned får mig ned får mig ned
her på jorden igen
du får mig hjem får mig hjem får mig hjem
og jeg ved jeg har fundet – min bedste ven
- Hyldemor og Hans Vinding, fra
Min Bedste Ven fra genudgivelsen
af GLEM DET HELE LP’en, 2013

GRØNT OVERBLIK

HURRA!! Øko-net’s Øko-info-portal er blevet omlagt og netop genlanceret som Grønt Overblik!!
– man kan igen søge i DE GRØNNE SIDER, ØKO-KALENDEREN & DET GRØNNE BIBLIOTEK
Grønne projekter, organisationer, virksomheder, personer m.fl. indbydes til at lægge sine data ind og at være med!
Og måske kender du vores kommende grønne Ankerperson i din kommune?? Læs mere om vores vision på portalen.
FIND Danmarks Grønne Portal på www.GrøntOverblik.dk

FRI – til et bæredygtigt liv

Program

ØKO-NET indbyder til seminar og årsmøde, fredag d. 12. maj 2017, Store bededag
i Halmhuset på BRENDERUP HØJSKOLE på Vestfyn
Seminar og årsmøde, fredag 12. maj - 9.30-23.00:
9.30-10.00 – Ankomst og tjek in i Spisesalen, med kaffe/te
10.00-11.45 – Øko-net’s generalforsamling 2017
afholdes i Halmhuset på Brenderup Højskole. Dagsorden ifølge
vedtægterne (der kan findes på www.eco-net.dk), herunder
beretning om Netværkets forgangne år. Forslag der ønskes
drøftet på generalforsamlingen, sendes senest 14 dage før
mødet til bestyrelsen på eco-net@eco-net.dk
11.45-12.00 – Pause
12.00-13.00
Velkomst i spisesalen v. OLE DEDENROTH, forstander på Brenderup Højskole og LARS MYRTHU-NIELSEN,
daglig leder i Øko-net.
Derpå rundvisning og præsentation af Off Grid Huset ved
højskolelærer STEEN MØLLER og Byggeholdet (linjen
Bæredygtighed & Byggeri) på Brenderup Højskole.
Se her et par TV-klip fra Off Grid-projektet og Brenderup
Højskole inden rundvisningen:
www.tv2fyn.dk/fyn-live/fyn-live-brenderup-hojskole-del-1
www.tv2fyn.dk/fyn-live/fyn-live-brenderup-hojskole-del-2
Læs mere om linjen Bæredygtighed & Byggeri her:
www.brenderuphojskole.com/baeredygtighed
13.00-14.00
Økologisk folkekøkken
ved MR. SUPERFOOD / BENNY MADSEN,
kok og ren mad-coach - www.mr-superfood.dk
Øko-baren med vin, øl og vand vil være åben ved måltiderne
og aften-arrangementet.
14.00-15.45
De frie kulturelle rum – Free Cultrual Spaces
ALAN DEARLING, traveller/writer/photographer/sociologist and eco-activist based in Scotland.
“Præsentation af alverdens frie kultursteder
– A presentation with pictures and film clips from
the free cultural sites around the world”.
Øko-net mødte Alan Dearling september 2015 da Christianias
Kulturforening i Den Grå Hal præsenterede det 5. Fremtids
Symposium for Alverdens Frie Kultursteder – det møde om
Individet og Kollektivet.
Èt symposium med det lange motto: ”Kom og mød gamle provoer, hippier i alle aldre, økobønder, håndens og åndens folk, realistiske
drømmere, opfindere… byggeflippere, digtere, kloge hoveder, skuespillere, kunstnere, sangere, musikere… og fjollosofister…” 
– se plakaten fra symposiumet på næste side...
Alan Dearling has written and edited over 40 books including,
”Another kind of space - about creating eco-dwellings and
environments”. He has travelled, worked and lived in the UK,
other countries in Eastern and Western Europe, Australia and
Africa. He is custodian of these two websites:
www.freeculturalspaces.net / www.enablerpublications.co.uk
15.45-16.15 – Pause med kaffe/te og lidt sødt.

16.15-18.00
Fra at overleve til at leve (et bæredygtig liv) – Om
arbejdskraft eller skaberkraft? To oplæg og debat med:
STEEN MØLLER, husbygger og foredragsholder, medstifter
af Friland og Grobund:
”Livsverdenen kontra systemverden – eller:
KISS-princippet: Keep it simple sweetheart”
Læs om Grobund her: www.Grobund.org
NIELS AAGAARD, formand for Landsforeningen for Økosamfund, bebor i Andelssamfundet i Hjortshøj:
”Produktionen presser arbejdsglæden og skaberkraften ud af os. Det hele bliver penge”
I april udkom LØS’s medlemsblad nr. 81, hvor Niels Aaggard
har bidraget med et lille manifest, som stærkt anbefales at
læse – det hedder Pengene eller livet – syv elementer til en
bæredygtig mentalitet (side 18-25), og kan læses på nettet her:
https://issuu.com/okosamfund/docs/okosamfund__81_endelig_version

Foreningens hjemmeside er: www.okosamfund.dk
18.00-18.15 – Pause
Aften-event: Øko-buffet og koncert - 18.15-23.00:
18.15-20.00
Økologisk Vegansk Buffet v. MR. SUPERFOOD
Under buffeten er der festtale og peptalk ved forfatter og
debattør CARSTEN GRAFF - www.stemningshotellet.dk
Han vil tage udgangspunkt i følgende udsagn:
”Hvorfor besiddelse er lig med lidelse”
20.00-23.00 – Rebelsk, fri og lækker live-musik med:

HYLDEST-trio til HYLDEMOR

– en koncert med det gamle Christiania-band, der ’genopstår’
som trio, så originalt som muligt, dvs. med John Teglgaard,
guitar og Steen Claësson, violin. Hør de finurlige Hans
Vinding sange genfortolket af Louis Puggaard-Müller,
der også vil varme op til koncerten med en række af hans nye
sange, der netop er udkommet på cd.
Læs mere om Hyldemor og Hans Vinding, der skrev de mange
finurlige sange om at være ’FRI’ her: www.hansvinding.dk
og besøg Louis Puggaard-Müller og hans egen trio her:
www.facebook.com/subterraneanstreetsociety
Det er lagt op til en god og unik fest-aften!
Her et lille nedslag i Hans Vindings store sang-katalog:
Du bliver flået op af sengen før du er stået op
altid være klar til at forstå
altid være hurtig aldrig få lov til at sige stop
aldrig få lov til at vågne rigtig op
Alt for meget at se til
alt for meget at bli til
der er alt for meget at gøre
for at få sit på det tørre
ja der er

– fra nummeret ’Alt for meget at gøre’ fra ’Glem Det Hele’ LP’en fra 1978.
Lørdag d. 13. maj - 8.00-9.30
For de overnattende: Morgenmad, farvel og på gensyn!

FRIE ORD (...tanker og optakt til seminaret)
Under netop denne grundtvigske frase skrev journalist og debattør Ejvind Larsen i mange år af sine 60 år på Dagbladet Information, sine samfundsrevsende, ja; Frie Ord – for de var netop
frie i den forstand at de satte alle gældende konventionelle konventioner ud af spil, og kom med de ofte ilehørte kendsgerninger og heldigvis også alternativerne dertil!
Ejvind Larsen var hovedindleder sidste år på Øko-nets årsmøde
og økosymposium ”The End Is Near”, og har fra starten af Økonet (siden 1994) været med som inspirator for arbejdet med at
skabe netværk og alternativer til det der driver os længere og
længere mod afgrunden. Og endnu engang er det også temaet
– alternativerne og bud på løsningerne – og denne gang endda
med afsæt i Larsens’ fundament – nemlig at kunne være FRI – fri
til at leve et bæredygtigt liv – til at være et øko-liv!
Øko-net’s årsmøde kredser denne gang omkring det vi måske
snart har allermindst af, nemlig frihed, eller bare FRI til at leve et
bæredygtig liv. For det moderne menneske er hoppet lige direkte ind i hamsterhjulet, og har sat sig i gæld og ufrihed.
Et folk uden sange er et stækket folk, men i moderne forstand
hedder ufriheden; forbrug og gæld til op over skorstenen.
Dertil kommer, at vi som et tidligere bondesamfund og med
en lokal fødevarer selvforsyning også har ’mistet’ jorden til en
kapitalisering, der med skyhøje jordpriser og EU-tilskud har skilt
bonden fra jorden, så vi reelt er et land bestående af ’jordløse’
bønder. Nu udpines jorden af et gældsplaget konventionelt industri landbrug, for de få, med fabrikker der producere kød især.
Skal vi nå i det bæredygtige mål, så skal der gøres op med et
par hellige køer! Den mest hellige af vores grundlovsrettigheder skal til eftersyn: nemlig den private ejendomsret. Jorden bør
sættes fri, og vi skal uddanne os til bønder igen, i hvert fald, så
vi som minimum kan selvforsyne os selv lokalt – og natursynet
skal genskabes – ja, kendskabet til naturen skal genetableres. En
TILMELDING OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

Seminaret og årsmødet 2017 er for gamle og nye medlemmer af
Øko-net. Deltagelse koster 325 kr. For medlemmer af Øko-net
er der rabat, og det koster for dagen 225 kr.
Til nye tilbydes et introduktions-medlemskab til Øko-net for 2017
for 100 kr. (i anledning af årsmødet) og giver deltagelse i seminaret og årsmødet for 225 kr. (i alt 325 kr.).
Studerende tilbydes studierabat og at deltage for 200 kr. inkl.
medlemskab i 2017.
Sidste frist for bindende tilmelding er mandag d. 8. maj 2017
på e-mail: eco-net@eco-net.dk
Ved tilmeldingen forudbetales ved overførsel til Øko-nets konto i
Merkur: Reg.nr. 8401 konto-nr. 0001021494
eller via: MobilePay på: 4127 5555
Mail samtidig ved tilmeldingen: dit navn / din stilling / navn på organisation/forening du kommer fra / din adresse / dit telefon-nr./ e-mail /
www-adresse.
Onsdag d. 10. maj sendes en deltagerliste pr. mail til alle tilmeldte.
Den kan bl.a. bruges til at organisere evt. rejsekoordinering.
Årsmødet foregår på Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 5464
Brenderup, der ligger på Vestfyn 16 km øst for Middelfart.
Læs om højskolen her: www.brenderuphojskole.com
Eventuel overnatning på højskolen (for et tillæg på 75 kr. inkl.
morgenmad) er muligt på madras i sovesal og medbragt sovepose.
Ønske om overnatning meddeles ved tilmelding og betales samtidig med tilmeldingen. At slå et telt op er også en mulighed!

sådan jordbrugsreform, det kræver, skal skabes med hovedfokus
på at skabe bæredygtighed og leverum for natur, dyr og mennesker. Dette arbejde kan om noget, gå hånd i hånd med de mange
takter og visioner der for tiden er for at indføre ’borgerløn’
også kendt som ’ubetinget basisindkomst’. Ja, der er her tale om
én 100% omstilling af samfundet til en bæredygtig fremtid. Og
der skal sluges kameller tilmed…! For vi skal til at have en anden
mentalitet inder under huden. Omstillingen er klar til at starte!
Dette er hvad Øko-net’s årsmøde kommer til at kredse om i år,
på Store bededag på Brenderup Højskole på Vestfyn – hvor netop husbygger og opfinderen Steen Møller underviser i at leve og
bygge bæredygtigt – med projektet at skabe et fremtidens Off
Grid-hus. Det vil blive præsenteret og Steen Møller lægger op til
debat om ’livsverdenen kontra systemverden’. En debat han deler med Niels Aagaard fra Landsforeningen for Økosamfund, der
med udgangspunkt i visioner for et nyt verdenssyn præsentere
hans bud på syv elementer til en bæredygtig mentalitet.
Som indleder af mødet har vi inviteret sociologen og dokumentaristen Alan Dearling fra Skotland, der vil præsentere indtryk
fra alverdens frie kultursteder. Dagen bliver rundet af med en
fest-pep-talk fra debattøren Carsten Graff, der er kendt for at
gå ind i tabuerne og konventionerne og udfordre sig selv og
andre dermed.
Musikken og koncerten der slutter dagen af, springer direkte
ud af selve drømmen om at være FRI – og med Hans Vindings
smukke og vilde tekster bliver det en hyldest til et af Danmarks
ægte hippie/Christiania-bands, der bl.a. stod bag mange af sangene og projekterne for den tids protestsange og kampe for frie
samfund; som Christiania LP’en og Junkblokaden på Christiania.
Som optakt til seminaret vil jeg anbefale at man læser Niels
Aagaards ’manifest’ Pengene eller livet – syv elementer til en
bæredygtig mentalitet. Find direkte link dertil i programmet.
Vær velkommen til en FRI dag på højskole påVestfyn!
LM-N
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MAD & DEBAT – fællesspisning og filmvisning med efterfølgende debat
HVORNÅR:
Det foregår skiftevis søndage og mandag med start fra søndag d. 21. maj 2017 og frem til slutningen af august, med
mulighed for fortsættelse. Projektet er arrangeret af Øko-net
i samråd med lokale netværk som Lær Dansk,Venligboerne,
Svendborg Integrationsråd m.fl.
HVOR:
Det foregår på ’toppen’ af Svendborg, lige ved den nye Havnetrappen. Det er i Ribers Gård i Møllergade 34, hvor det frie
kulturelle fællesskab ’Trykkeriet’ har base, og hvor Øko-net har
et byrum. Det er planen at der spises i ’Udstillingsrummet’ og
der ses film i ’Kino 34’, som begge er dele af ’Trykkeriet’.
Søndage er det fra kl. 16.00-20.00 (Spisning fra 16.00-17.30 /
Film og debat fra 17.30-20.00). Mandage er det fra kl. 18.0022.00 (Spisning fra 18.00-19.30 / Film og debat fra 19.30-22.00)
Vi samarbejder med det nye Øko Cafeteriet i Møllergade 30
(på den anden side af den nye havnetrappe) der hver 2. gang
(søndage) står for Dagens Ret og de andre gange (mandage) er
Øko Cafeteriets køkken base for Folkekøkken med skiftende
kokke.
HVAD:
Filmene planlægges undervejs – men vi arbejder på at få forskellige folk til at stå for en fremvisning – debatten og projektet faciliteres af Øko-net, der også er tovholder og skaber af
projektet.
Program vil løbende blive annonceret på de sociale medier og
på hjemmesiden for projektet, samt via flyers, plakaer mv.
BAGGRUND:
Projektet er støttet af Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvor
Øko-net er medlem, og er et led i det landsdækkende projekt

’Folkeoplysning for flygtninge’, der med initiativet vil tilbyde
folkeoplysning for flygtninge, med flygtninge og om flygtninge.
Baggrunden er, at vi befinder os i en flygtningekrise. Og en af
de store udfordringer er at få en vellykket integration, af folk
fra andre kulture, der er i en ny og presset situation, hvor
stress og posttraumatiske stresslidelse kan være med i bagagen.
For mange skal livet leves i et fremmed land fremover. ’Folkeoplysning for flygtninge’ er en ambition for folkeoplysningen i
Danmark, og vi vil i regi af Øko-net og en række indbudte lokale netværk byde ind med vores bud på aktiviteter og formidling
af løsninger der kan bidrage til et godt liv, trods udfordringerne.
BRED INVITATION:
Vi invitere flygtninge og danskere i Sydfyns området til at deltage. Målet er en ligelig fordeling mellem flygtninge og danskere
– og der kan max. være 35-40 deltagere pr. gang.
Nærmere info fås hos projektleder Lars Myrthu-Nielsen fra
Øko-net.
Mobil: 4073 4324 / Mail: eco-net@eco-net.dk
Hjemmeside for projektet:
www.eco-net.dk/madogdebat

Grønne arrangementer fra ØKO-KALENDEREN på GrøntOverblik.dk (find mange flere der...)
FREMTIDENS BRUG AF LAND
– En folkebevægelse for landbruget
Weekend 1+2 hhv. d. 5.-7. maj & d. 29. september-1. oktober
på Jyderup Højskole,Vestsjælland
Nyt initiativ sætter fokus på det danske landbrug og natur.
Målet er på sigt at skabe et forløb, der kan hjælpe nye jordbrugere på vej og alle interesserede inviteres med i processen.
Arr.: Jyderup Højskole og Praktisk Økologi
NATURMØDET 2017
D. 18.-20. maj i Hirtshals, Nordjylland
Danmarks årlige nationale folkemøde om naturen vender tilbage. Gennem tre dage omdannes den nordjyske by Hirtshals til
epicenter for dansk naturdebat og naturoplevelser.
Arr.: Naturmødet

GRØN KBH 2017
Weekenden d. 10.-11. juni 2017, Remisen, København Ø
GreenSpeak inviterer til bæredygtighedsmesse på Remisen i
København, i samarbejde med GoGreen Copenhagen. Den
grønne omstilling er i fuld gang og vi leverer et væld af spændende muligheder for dig, der vil handle bæredygtigt. Messen
byder på en perlerække af grønne virksomheder, som alle
brænder for at levere kvalitet til dig i balance med naturen.
Arr.: GreenSpeak
FRILANDSMESSEN 2017
D. 25. juni 2017, Friland, Djursland
Den 10. Frilandsmesse, med husbesøg, mad, boder med salg og
foredrag i fælleshuset Ravnen mm.
Arr.: Andelsforeningen Friland

