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forår 2018 - siden 1994

Venter På Miraklet vs. Protest Mod Vanvid
ØKO-NET inviterer til seminar & årsmøde
weekenden d. 13.-15. april 2018
i Ribers Gård i Trykkeriet’s FRIRUM, Møllergade 34, 5700 Svendborg
Hele verden venter hvad vil der ske
Alle går og tænker måske...
Hele verden går midt i spektaklet
Hele verden går og venter på miraklet

Skal vi prøve at åbne vor øjne
For de muligheder vi har
For at opfylde vores sande behov
Uden at lægge kloden bar

Enhver kan se at vi er for mange
Der synges for tiden mange bange sange
Hele verden går midt i spektaklet
Hele verden går og venter på miraklet

Så lad dog åens vande strømme
Frisk og frit og uberørt
Fra alle vores brudte drømme
Og det profitræs som bli’r kørt

fra ’Venter På Miraklet’ af Kim Larsen

fra ’Protest Mod Vanvid’ af Carsten Hentze

”Du behøver ikke at forsøge at redde verden – det er nok at du stopper med at ødelægge den!” *
Vær med til nogle spændende dage med foredrag, debat, workshop og musik (se program på midtersiderne)
Det hele foregår samtidig med en galleri- og by-kunstudstilling i Svendborg med Jens Galschiøt (og by-vandring med ham)
+ før-foredrag med Jytte Abildstrøm, torsdag d. 12. april kl. 19.00 (OBS: desværre aflyst/udsat)
& efter-foredrag med Rasmus Blædel, tirsdag d. 17. april kl. 19.00 (se bagsiden)
Arrangeret af Øko-net i samarbejde med Galleri Galschiøt
* citat Lasse Nyholm Jensen, politisk poetry slammer / selvvalgt fattig selvforsyner / have- og hverdagspoet

Præsenterer:

JENS GALSCHIØT
24 MARTS
En udstilling af :
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Tjek det spændende årsmøde program og find hele
det uddybende og kommenterede program på:
www.eco-net.dk/program2018
”Kloden kalder: hvordan finder vi vej på sammenbruddets rand?” - sådan spørg højskolelærer Jeppe
Graugaard sit oplæg lørdag d. 14. april. Og han fortsætter:
”Det er ikke bare klimaet, miljøet eller den globaliserede
økonomi der er på sammenbruddets rand, det er lige så meget
vores fortælling om verden der krakelerer. Det er ikke verdens
undergang, men det er enden på verden som vi kender den”.
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Øko-net har været med bag opsætningen af billedhugger Jens
Galschiøt på Galleri Underwaerk på Frederiskø i Svendborg, fra
lørdag d. 24. marts (med fernisering kl. 15) til tirsdag d. 1. maj - en udstilling af udvalgte politiske kunstværker fra
Galschiøts hånd og værksted i Odense! Bl.a. opstilles for første gang i
Svendborg UNBEARABLE, den store klimakrise-skulptur der har været fast indslag ved FN klimatopmøderne. Sidste gang var i november
2017 i Bonn. Det er visionen, at efter Svendborg skal skulpteren
skibes afsted til USA og sættes op nær Trump-tower i New York!

Venter På Miraklet vs. Protest Mod Vanvid

Program

ØKO-NET inviterer til seminar & årsmøde
weekenden d. 13.-15. april 2018 i Trykkeriet’s FRIRUM - Møllergade 34 - Svendborg
- find hele det uddybende og kommenterede program, samt tilmeldings-information, på: www.eco-net.dk/program2018
Fredag d. 13. april kl. 17.00-23.00
Årsmøde og Café-aften/optakt til seminaret
17.00-18.00 – Tjek in og mad.
Der serveres en vegansk øko-gryderet ved MR. SUPERFOOD.
18.00-19.45 – Øko-net’s generalforsamling 2018
Dagsorden iflg. vedtægterne (der 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
19.45-20.00 – Kort pause og baren åbner
20.00-23.00 – Café-aften med temaet:
”Fælleskab, Solidaritet & Kollektivisme”
- optakt til lørdagens seminar og debatmøde, med input fra fire
aktivister, på hver deres måde:
THOMAS AGERGAARD, saxofonist/komponist og miljøaktivist
”Musik, Malerier og Miljø – vores hjerter slår i
takt ved samarbejde”
NANNA L. CLIFFORTH, research- og kampagnemedarbejder hos NOAH - Friends of the Earth Denmark
”Markedet kan ikke passe på naturen - det skal
der gøres op med, så vi kan komme til en
forståelse af, at naturen har værdi i sig selv!”
JANNIK LINDQUIST, filosof og blogger, samt tidl. BZ’er
”Epikurs filosofi – om at fjerne sig fra magten i
samfundet og opbygge alternative fællesskaber”
DI PONTI, aktivist på Christiania / støtter processer i byggefællesskabet Makvärket – Culture and Enviroment Collective.
”Kollektivismens svar til individualismens tid
– fra drømme til handling – og om: walk the talk!”
Lørdag d. 14. april kl. 9.30-22.30
Seminar og festaften med koncert
9.00-9.45 – Ankomst og tjek in. Kaffe og te.
9.45-10.00 – Velkomst og introduktion til dagen ved:
LARS MYRTHU-NIELSEN, daglig leder i Øko-net
10.00-11.30
THOMAS ROLAND, CSR-chef i COOP Danmark, der er
Danmarks største dagligvarevirksomhed, og
FELIX BECKER, fortæller, græsrodsaktivist og iværksætter
”Fra Transition til Transgression - skal vi til
oftere at overskride grænsen som i civilulydighed?”
Ordforklaring:
Transition betyder, en overgang fra en tilstand eller fase til en
anden – på dansk: Omstilling
Transgression er et geologisk udtryk for en relativ havspejlsstigning, modsat regression - på dansk: Overskridelse.

11.30-13.00
JEPPE GRAUGAARD, højskolelærer på Ry Højskole
”Kloden kalder: hvordan finder vi vej på sammenbruddets rand?”
13.00-13.30
Økologisk frokost ved MR. SUPERFOOD / BENNY MADSEN
13.30-15.00
JENS GALSCHIØT, billedhugger, Galleri Galschiøt
”Vi bliver nød til at gøre noget ved det, sammen!”
BY-VANDRING & TALK ved Jens Galschiøt, der udstiller
i hele Svendborg med sin kunst og samfundsmæssige budskaber. Og på havnen i Svendborg står bl.a. den spiddede isbjørn;
UNBEARABLE - en visuel kommentar til klimakrisen.
Hele udstillingen har fået titlen: Protest Mod Vanviddet!
15.00-16.45
”PENGE-samfundet vs. LIVS-samfundet
- hvordan skaber vi et bæredygtig samfund hvor
pengene og grådigheden ikke styre alt?”
Hør tre inspirerende oplæg – efterfølgende bliver der en fælles
paneldebat. Der bliver kaffe, te og lidt sødt undervejs.
NIELS-SIMON LARSEN, medlem af Alternativets Borgerlønsgruppe og medlem af BIEN Danmark – Netværk for
Basisindkomst. BIEN er en forkortelse for Basic Income Earth
Network
”Vi skal indføre borgerløn i Danmark også for at
støtte den bæredygtige omstilling”
SOFIYA HENRIETTA ANGELINA OLSEN, Cand.
scient.anth med speciale i uddannelse og bæredygtig udvikling
”Et samfund og dets uddannelsessystem skal have
råd til at uddanne til bæredygtig udvikling
- hvordan kan (ud)dannelse lære os at træde ud af
hamsterhjulet og skabe forandring i samfundet og
i vores eget liv?”
SØREN EKELUND, stifter af OverskudsSamfundet.dk og
udvikler af UBInow
”Vi skaber politik ud fra viden, så dansk politik
kan etableres på et oplyst grundlag”
16.45-18.00
CARSTEN HENTZE & VENNER – koncert
”Protest Mod Vanvid og andre sange”.
Den legendariske og 70 årige Skanderborg-troubadour spiller
en koncert. Der er samtidig release for udgivelsen af sangen
Protest Mod Vanvid, der starter med disse vers:
”Motorvejens sorte slange, snor sig gennem bakker kær, er
det kun det vi skal vise ungerne, er det kun det de skal lære? /
Mens vi pøler gift ud på markerne, der går intet ram forbi, det
kaldes frit initiativ, det ligner voldtægt og krig”.
Desuden lanceres en ny webside: www.carstenhentze.dk

Aften-arrangement med festmiddag og netværk
18.00-20.00
Økologisk vegansk festmiddag ved MR. SUPERFOOD
20.00-23.00
Netværk, hyggeligt samvær og jam i Trykkeriet’s FRIRUM
med CARSTEN HENTZE & VENNER
Søndag d. 15. april kl. 9.30-16.30
Workshop om GrøntOverblik.dk
+ Reception for GreenSvendborg.dk
+ Friendshipping-fest II m. MOUSSA DIALLO TRIO
9.30-10.00 – Ankomst og tjek in. Kaffe og te.
10.00-12.30
Workshop om Danmarks Grønnest Portal;
GRØNT OVERBLIK – sammen skaber vi Danmarks
største grønne folkeoplysnings-netværk, og visionen om
frivillige lokale Ankerpersoner
Vi holder en præsentations-workshop for alle interesserede/
kommende Ankerpersoner for GrøntOverblik.dk
Du kan være med, og hjælpe os med at finde den rette person
i din kommune.Vi har som mål at finde lokale ankerpersoner i
alle Danmarks 98 kommuner.
LARS MYRTHU-NIELSEN, daglig leder, præsentere visionerne og kampagnen for Grønt Overblik.
THOMAS SCHØNNEMANN, der er portalens webmaster- og udvikler, præsentere og fortæller om hvordan
systemet virker – ja, du kan faktisk lære det her, og tage første
skridt i retningen af at komme med i det nye netværk af lokale
grønne ankerperson – et netværk der sender tankerne tilbage
til de ’grønne guider’ i 90’erne.
12.30-13.15
Økologisk folkekøkken-suppe ved gæstekok, husmands og
selvforsyner samt køkkenchef på Øland NIKLAS MILTHERS
13.15-14.00
Green & Organic Svendborg - reception for og
præsentation af den nye grønne Svendborg portal:
GreenSvendborg.dk eller OrganicSvendborg.dk
Den nye portal bliver en indgang til alt det grønne i Svendborg
Kommune, og er en gave fra Øko-net/GrøntOverblik.dk, med
visionen at bakke op om den grønne udvikling i og omkring
Svendborg, for såvel turister, som lokale svendborgensere.
BRUNO HANSEN, SF, formand for Miljø og Naturudvalget,
modtager/åbner portalen og laver den første søgning.
LARS HANSEN, ejer af campingpladen Syltemae Økologiske Camping, med-idé-tænker til den nye grønne portal, giver
nogle ord med på vejen om visionen for den grønne turisme
på Sydfyn. Alle er velkomne til åbningsreceptionen og der vil
være et glas økologisk cider at skåle i.  Efter lanceringen er der
Friendshipping-fest og musik med Moussa Diallo Trio!
14.00-16.30
FRIENDSHIPPING-fest II - live koncert med:
MOUSSA DIALLO TRIO
Øko-net invitere til en Friendshipping-fest II i Spillestedet
HARDERS i Ribers Gård. Der bydes velkommen til arrangementet ved koordinator GRETE JOHANSEN Dansk
Flygtningehjælps Frivilliggruppe i Svendborg og PIA DAM fra

Socialdemokratiet, formand for Integrationsudvalget i Svendborg Kommune Som ved Friendshipping-fest I under ’Mad
& Debat – Folkeoplysning For Flygtninge’ i november 2017,
arrangere vi festen i samarbejde med Dansk Flygtningehjælps
Frivilliggruppe i Svendborg. Alle er velkommen!
Vedr. entré til Friendshipping-fest II:
Det er gratis for flygtninge at deltage.
Det koster for danskere 50 kr. at deltage. For Øko-nets årsmøde deltagere, er deltagelse en del af konference-betalingen.
Seminaret og årsmødet 2018 sætter spørgsmålet
op om, hvad gør vi når svarene er sluppet op? Et møde der vil
forsøge at give bud på handling på trods – måske handling som civilulydighed (er det ulovligt – og hvad er civilulydighed i vores tid,
for øvrigt?). Er vi ved at gå fra transition (omstilling) til det mere
radikale transgression (overskridelse).
Hvis vi vil gå til protest og modstand og ikke bare vente på
miraklerne, hvad gør vi så for at organisere os. Udover det vi har
gjort, altså organiseret os i foreninger mm. Er der nye vej vi ikke
har gået – kan vi reelt ændre det brusende forbrugs-tog og et
selvforherligende velfærdssamfund, hvor man nogen gange fristes
til at tænke, er det sådan et kollektivt selvmord orkestres?
Er der en vej ud, og en fremtid for vores kommende generationer.
Og kan man overhovedet skrive ovenstående uden at blive betragtet som dommedagsprofet?
Det kan virke håbløst at tro på at det er muligt at vende verdens
gang og skabe en sikker og tryk fremtid for menneskene og
dyrene – alt levende.
Vi, menneskene, er for mange, og der er ubalance i systemet.
Det har der være mange gange. Men hvad skal vi græde mest over.
Klimaets forværrede ubalance, eller dyrenes uddøden, insekter,
fugle osv. Eller de mange flygtninge og mennesker i fattigdom.
Hvad skal målet og kvaliteten af livet være?
Et eksistentielt spørgsmål, vi må stille – igen og igen.
Vi, de fleste, har travlt i hamsterhjulet, med koder, tal og kontrol af
hinanden. Og kan der profiteres her, eller der?
Nogen gange stopper vi op. Hvis nogen dør, eller en ulykke sker.
Men vi har svært ved at begribe lærkens afgang og isens smelten.
De rigide politiske systemer rundt i verden. Eller politikernes
hjerteløse syn på flygtninge spørgsmålet.
Venter vi på miraklet – eller er vi nød til at gå til protest mod vanviddet. Mod dumheden. Det er måske tiden til at gå til modstand!?
Vi har i hvert fald store udfordringer foran os…!
To sange gav inspirationen til titlen til Årsmødet 2018:
Venter På Miraklet af Kim Larsen, en endnu ikke udgivet sang,
om vores hektiske tid, af den folkekære sanger selv – dog i en
cover-version på CD’en Klimaalarm.dk
Og Protest Mod Vanvid af Carsten Hentze – en sang der
trods dens meget direkte og barske opråb, desværre ikke er blevet
mindre aktuel, end da den så dagens lys i 2003! Nu bliver den
officielt udgivet og har release i Trykkeriet’s FRIRUM lørdag
d. 14. april 2018. Vel mødt i april!
LM-N
TILMELDING OG PRAKTISKE OPLYSNINGER
Sidste frist for bindende tilmelding er kl. 12 torsdag d. 12. april
2018. Tilmelding til konferencen og årsmødet sker på programmets hjemmeside, ved at udfylde en tilmeldingsside på:
www.eco-net.dk/program2018
Pris for deltagelse: 250 kr. for medlemmer og 350 kr. for nye
inkl. intro medlemskab for 100 kr. i 2018. Læs på siden også om
studierabat, samt nærmere om deltagerliste og at arrangere
fælleskørsel. Desuden arrangere vi mulighed for gratis overnating i fællesrum, og henviser også til overnatning, for egen
regning, på Danhostel og B&B muligheder i Svendborg.

Øko-net fylder snart 25 år,
og fejre sit 25 års jubilæum i januar 2019
- så sæt allerede nu kryds i kalenderen for weekenden d. 25.-27. januar 2019,
hvor vi holder stort årsmøde med seminar og fest.
I 2018 har vi fokus på at udbygge det landsdækkende folkeoplysnings-netværk
omkring Grønt Overblik, med forankring i alle kommuner, såvidt muligt!
Du kan hjælp os med det! Med at finde de rette lokale ankerpersoner til Grønt
Overblik. Men også gerne nye medlemmer. Og alle kan være med og være medlem:
Medlemskab koster 250 kr. i 2018.
Der er rabat til studerende, arbejdsløse og pensionister som koster 175 kr. i 2018.
Bliv hurtigt medlem - send medlemsbeløbet via MobilePay 55095
eller gå ind og meld dig til på www.eco-net.dk

Afsender:
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis / Øko-net
Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 24 43 24 / Mobil: 40 73 43 24
eco-net@eco-net.dk
www.eco-net.dk / www.GrøntOverblik.dk
Facebook: eco.net.dk
Redaktion: Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder
Marts/April 2018 - ISSN 1395-4881

TO FOREDRAG, før og efter Øko-net’s årsmøde 2018
- i Ribers Gård i Trykkeriet’s FRIRUM, Møllergade 34, Svendborg:

OBS - aflyst og udsat! Torsdag d. 12. april – 19.00-21.30:

”JYTTE live - i live på kloden!”
Foredrags- og debataften med livsbekræftende ord og tanker fra Jytte Abildstrøm.

Pga opståede hofteproblemer må vi desværre udsætte foredraget på ubestemt tid!
Med hilsener fra Jytte Abildstrøm

Tirsdag d. 17. april – 19.00-21.30:
”Fremtidens Landbrug - Landbrugets Fremtid”
Oplæg og debat med Rasmus Blædel, etnologisk Phd KU, programvært på Den2radio.dk
Entré: 75 kr./studerende eller arbejdsledig 35 kr.

Arr.: LOF Sydfyn og Øko-net

HJÆLP & STØT
GRØNT OVERBLIK
og en landsdækkende grøn folkeoplysning!

- sådan lød, og lyder stadig, opfordringen da vi indsamlede de
nødvendige årlige støttebidrag i forbindelse med vores årlige
driftstilskud fra Kulturstyrelsens tipsmidler - vi startede kampagnen i slutningen af 2017, og fortsætter den i hele 2018.
Det er en flerstrenget kampagne og vi har oprettet
vores egen kampagne-crowdfunding-side og Jytte Abildstrøm
er ambassadør for projektet. Du kan se en lille fornøjelig video
med hende på: www.grøncrowd.dk

Grønne arrangementer fra
Øko-Kalenderen på GrøntOverblik.dk
FOLKETRÆF 2018 for DET FÆLLES BEDSTE
– ET BÆREDYGTIGT DANMARK
D. 10.-13. maj, Spinderihallerne, Vejle
I maj 2018 afholdes folketræffet igen, denne gang i Spinderihallerne og på gader og stræder i Vejle.
Arrangementet løber over fire dage i Kr. Himmelfartsferien.
Arr.: Det Fælles Bedste
NATURMØDET 2018
D. 24.-26. 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

Målet er at skabe en landsdækkende mikro-finansiering til
Grønt Overblik via støttebidrag og virksomhedssponsorer.
Samtidig ønsker vi at bruge alle kontakterne til at få opbygget vores netværk af lokale ankerpersoner i alle Danmarks
kommuner. Vær med, som du kan! Søndag d. 15. april har vi en
workshop på årsmødet 2018 om Grønt Overblik. Vi gir den
gas og bygger anker-netværket op frem til Øko-net’s 25 års
jubilæum i januar 2019! Sæt allerede nu kryds i kalenderen d.
25.-27. januar 2019 hvor vi holder et festligt jubi-årsmøde!

GRØN KBH 2018
Weekenden d. 2.-3 juni, Remisen, København Ø
Grøn KBH 2018 er en kombination af messe og marked. Det
bliver en skøn symfoni af bæredygtige virksomheder, grønne
projekter, spændende idéer for nutid og fremtid og marked for
både nyt og gammelt.
Arr.: GreenSpeak
FRILANDSMESSE 2018
D. 24. juni, Friland, Djursland
Velkommen til den 11. Frilandsmesse, med husbesøg, mad,
boder med salg og foredrag i fælleshuset Ravnen mm.
Arr.: Andelsforeningen Friland
- find mange flere arrangementer på Øko-Kalenderen!

