Afsender:
Netværket for økologisk
folkeoplysning og praksis / Øko-net
Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg
Tlf.: 62 24 43 24 / Mobil: 40 73 43 24
www.eco-net.dk / Facebook: eco.net.dk
eco-net@eco-net.dk (OBS - kære Øko-net-medlem,
send os venligst den e-mail du vil kontaktes på!)
Maj 2021 - siden 1994 - ISSN 1395-4881

Nyt fra Øko-net – maj 2021

Læs fyldigt Medlemsbrev online!!!
Sikke en tid. Begrænsningerne og restrektionerne. Men det har
givet tid til eftertanke, tid til nye processer og de fleste nede
i gear! Siden januar 2020, er der sket ret meget på de indre
linjer i Øko-net. Men nu er det snart tid til ny take off. Det har
bestyrelsen samlet i et informativt Medlemsbrev, der kan læses
online her: www.eco-net.dk/medlemsbrev-maj-2021
OBS: Få opdateret din mail, da vi vil bruge mail meget mere...
Nyt projekt i Nordjylland - fra grå til grøn!
Når Danmark lukker endeligt op, og det er muligt at lave
forsamlinger større end 25 personer, så starter vi fra toppen af
Danmark med en kampagne, der bl.a. skal finde lokale ankerpersoner til GrøntOverblik.dk og som skal sætte gang i Grøn
Folkeoplysning. Projektet er støttet af en pulje der er opstået i
kølvandet på Covid-19 og nedlukningerne specefikt i Nordjylland. Projektet som skal foregå i 7 nordjyske kommkuner, har
fået titlen: ”Ensomhedens grå firkanter eller fællesskabets grønne cirkler”! Det bliver i september med
oplæg og foredrag, dialog og debat, netværk og konceter.
Læs mere her: www.eco-net.dk/graaellergroen
Opdateret overblik over Grøn Folkeoplysning
For et år siden lavede vi en ’hæng op’ seddel, med et hurtigt
overblik over projekter og aktiviteter i Øko-net. Den har vi
lavet en opdateret version af. Til download, udprint og ophængning. Find link til den opdaterede ’plakat’ på eco-net.dk
på forsiden under Nyheder fra Øko-net (18.05.21).
GrøntMedie.dk
Det helt nye er et nyt medie og blad, der er pdf-baseret, men
samtidig også trykvenlig. Det skal udkomme kvartalsvis, er
planen her til en start, og skal samle op på hvad der sker, med
udgangspunkt i data på portalerne GrøntOverblik.dk og BU.dk
Det nye medie, er tænkt som et fast produkt fra Øko-net, der
skal skabe overblik over det grønne Danmark og den grønne
omstilling. Den første udgave er et foreløbigt udtryk, og der
arbejds på at skabe et endelige udtryk og koncept.
Målet er bl.a. at bladet kan printes ude lokalt, fx i samarbejde
med en lokal FGU (produktionsskole) og at lokale grønne
ankerpersoner sætter gang i den lokale og regionale grønne
folkeoplysning. I GrøntMedie finder man omtaler af arrangementer fra kalenderen, udgivelser, organisationer mv.
Find første udgave på www.grøntmedie.dk
Nyt projekt: Natrual Farming in Karatu
Øko-net har startet et nyt projekt i Tanzania sammen med
vores tidligere samarbejdspartner Karatu Development Association. Projektet er støttet af CISU - Civilsamfund i Udvikling. Formålet med projektet er hjælpe kvinder i at øge deres
indkomst niveau gennem dyrkning af grøntsager og hønse hold,
ved at introducerer ny teknologi i deres praksis. Denne nye
teknologi er baseret på Japansk og Koreansk praksis som går
under betegnelsen Natural Farming.
Læs mere her: www.eco-net.dk/natural-farming

SMIDT UD – tanker over årsmødets tema:
Skulpturen med navnet ’Smidt ud’ er et skulpturelt udtryk på
sammenhængen mellem klima- og flygtningekrisen. Og har fokus på forbindelsen mellem overforbrug og flygtninge. Skabt af
kunstneren Aske Jonatan Kreilgaard. Her mødt tilfældigt
ved Mosegård, Aarhus,13.05.21; Og årsmødet fik en ny drejning!

Vi har ”smidt ud” længe: biodiversiteten, pesticiderne, gyllen,
flygtningene, affaldet, overforbruget, meningen med livet, vacciner, anstændigheden, klimabalancen... fortsæt selv… Nej, det er
ikke opmuntrende! Og skriger på reaktion! Modstand, handling,
omstilling, ydmyghed og erkendelser. Man kan miste livslysten
når tingene bliver ligegyldige. Når det hele bare bliver smidt ud,
bogstaveligt forstået.Verdens bunden når ikke op over kanten.
Uligheden hærger. Vi forherliger vores eget velfærdssamfund.
Vi har mål om at blive fri for corona, men ser stort på om udviklingslandene følger med. Vores fodaftryk i Danmark kræver
hvad der svare til 4 kloder. Vi har klimalov og 70/30 mål, men
vi spiller ’hockey’ med fremtiden og taler om hvordan teknologer skal svinge os i mål i 2030.
Vi smider samtidig fornuften over bord, og tænker vækst og
hastigere udvikling, flere svin, mindst samme størrelse industrilandbrug, dertil nye motorveje og broer, gerne over samsø fx.
Regeringen og højrefløjen holder krampagtig fat i et forgældet
og mega stort industrilandbrug der har spoleret vores land og
presser biodiversiteten... ikke et ord om dyrplageri, nye pandemier, at vi er ved at drukne i gylle og rapsmarker og kæmpe
ødelæggende arealer i Sydamerika... absurd! Tro dem ikke! Giv
dem modstand og red butikken. Lad en folkebevægelse vokse
nu! Og der er inspiration at hente, fx her: www.øtopi.dk
Hvad blev der af anstændigheden? Hvor blev solidariteten af?
Som et bærende fundament. Er det hele smidt på møddingen,
i containeren på den såkaldte genbrugsplads hvor mængder
brændes. Vi skal kick starte samtalen, folkeoplysningen, debatten og handlingen for en ny grøn mentalitet der bygger på fakta
og ikke den gamle vækstøkonomi og tankesæt.
Grøn solidaritet som fundament. Solidaritet: Med naturen. Med
andre folkslag også flygtninge. Med dyrene, også husdyrene.
Med livet, også det levede liv. Arbejdslivet. Stress niveauet der
skal ned. Vi har håbet og ansvaret. Lad os handle og skabe forandringer. Aktion for livet! På årsmødet berør vi også grundloven, også den mentale: Grøn Ånd - læs vision og debatoplægget
LM-N
her: www.grønånd.dk				
Velmødt til årsmødet på Sydfyn!

INVITATION: Øko-net’s årsmøde d. 5.-6. juni 2021
					
på Lev & Lær Gården, v. Ollerup, Sydfyn

SMIDT UD – symposium om jorden, grundloven,

omstillingen, tinyhouses, flygtninge, klima og Grøn Ånd
DAVID SKUNK
’One Man Street Band’
with friends:

WEST ...

Live musik lørdag 5. juni kl. 20.00
’SMIDT UD’ (Skulptur 2020, Aske Jonatan Kreilgaard)

PROGRAM for symposium:

Lørdag 5. juni 2021

9.00-10.00 Ankomst og minglen med kaffe og te.
10.00-13.00 SMIDT UD (Grønt Grundlovsmøde)
Et skulpturelt udtryk på sammenhængen mellem
klima- og flygtningekrisen.
Vi har inviteret den unge kunstner og foredragsholder Aske
Jonatan Kreilgaard til at holde en grøn grundlovstale, med
efterfølgende dialog! Han har lavet ’Smidt ud’ - læs om skulpturen her: www.bu.dk/artikel/aktuelt/2021/smidt-ud
Læs mere om Aske her: www.duskaloverleve.com
Så vidt det er muligt sker denne del i samarbejde med Demokratifestivallen i Ollerup med bl.a. live transmission af statsminister Mette Frederiksens grundlovstale på festivallen, som så
vil indgå i debat og dialog til Grønt Grundlovsmøde.
Øko-net og Grøn Folkeoplysning:
Under grundlovsmøde-sessionen bliver der også en kort
præsentation af hvad der sker i omring Grøn Folkeoplysning i
Øko-nets verden. Det handler om vejen videre frem; og starter
så at sige fra toppen, i Nordjylland, med grøn folkeoplysning og
opbygning af et landsdækkende Grønt Overblik.
Et nyt Øko-net projekt der starter i 7 kommuner i Nordjylland
i sensommeren: ”Ensomhedens grå firkanter eller fællesskabets grønne cirkler”. Derfra går vejen videre, måske
til andre kommuner, men sikkert mod græsrods-folkemødet
GrøntMøde Sydfyn i 2022.
13.00-15.00 Frokost og netværk.
Rundvisning og præsentation af Lev & Lær Gården.
Praktisk Info:
Der er tilmelding til årsmødet. Og vi følger reglerne
indført pga Covid-19, og vi må max være 50 personer til mødet. Tilmeldingerne bliver modtaget efter først til mølle-princippet.
Deltagelse koster for medlemmer af Øko-net 225 kr.
OBS: Det koster 325 kr. for nye medlemmer, der samtidig
inkl. deltagelse får et intro medlemskab til Øko-net i 2021.
Det koster 175 kr. for studerende, der deltager til nedsat
pris, også inkl. intro medlemskab til Øko-net i 2021.
Beløbet dækker forplejning mv. under seminaret/årsmødet.
Der vil i tillæg være en Øko-bar med rimelige priser.
Ved tilmeldingen overførs deltagergebyret til Øko-net’s
Mobilepay: 55095 eller ved bankoverførsel til vores konto i
Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494

15.00-18.00 GRØN ÅND - et skriv til alle, der regner
sig som del af den grønne bevægelse
Præsentation af, dialog og debat om skriftet ’Grøn Ånd’, ved
Niels-Simon Larsen, aktivist i Klimacafegruppen.dk og
Øko-net. Find skriftet her og læs det: www.grønånd.dk
For nogle kan ordene grøn ånd lyde fremmed, men ethvert
samfund har en bestemt ånd. Hvad er den nuværende danske? Hvordan får vi en ny ånd ind? Der er sket en fjendtlig
magtovertagelse af begrebet ‘det grønne’. Oprindelig havde det
noget at gøre med en anden livsform end den materialistiske,
kapitalistiske, forurenende, ressourceopbrugende og naturødelæggende. Senere blev det noget med, at, jo, vi skulle da
fortsætte med overforbruget, det skulle bare ikke går ud over
naturen, ressourcerne, biodiversiteten og vores helbred, men
det kan ikke undgås, kan enhver jo se.
18.00-18.30 Pause
18.30-20.00 Økologisk buffet og fællesspisningen ved Niklas
Milthers fra Nordhøj Permakultur: www.nordhøjgård.dk
20.00-23.00 Netværkshygge & gademusik med David Skunk
’One Man Street Band’ with friends: Michael West
Søndag 6. juni 2021
8.30-9.30 Ankomst – kaffe og te, og lidt morgenmad.
9.30-11.00 Øko-net’s Generalforsamling 2021
11.00-13.00 TINYHOUSES & OffGrid-LEVEVIS
”Hvorfor det skal være så pokkers svært at leve
småt og kampen for alligevel at få lov”.
Mød Jettie Nielsen fra Grobund Brenderup og Brenderup Højskole, der netop har præsenteret ’Det store offgrid
tinyhouse kursus’, som skulle have startet 12. maj (nu udsat pga
c-19). De har gjort alt, for at skabe det mest omfattende kursus til at lære, hvordan man bygger et hus, der er bæredygtigt
for omverden og for din økonomi. Læs programmet, og meld
dig til på www.brenderuphojskole.com/tinyhouse
13.00-14.00 Reste-frokost og farvel.
Tilmelding sker ved at sende en tilmeldings-mail til:
eco-net@eco-net.dk senest torsdag d. 3. juni (hele dagen).
Oplys følgende ved tilmeldingen: Dit Navn / Din Organisation /
Titel / Adresse & Mobil-tlf.nr. / Mail / Hjemmeside.
(Vi laver en deltagerliste og udsender til alle lige op til mødet).
Adresse og overnatnings-muligheder:
Lev & Lær Gården, Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg.
Der er mulighed for at slå telt op, eller at sove i bilen. Oplys
gerne ved tilmelding, om du vil sove i telt eller bil. Ellers kan
du booke et bed & breakfast i Svendborg-området, eller på
Vandrehjemmet, Danhostel i Svendborg.
Se det fulde og kommenterede program på:
www.eco-net.dk/smidtud
Vel mødt til sommer-årsmøde i Øko-net!

