CHRISTIANIAS’s historie v.
Ole Lykke, fredag d. 3. juni

IDAHO m. Ida Klemann,
koncert, lørdag d. 4. juni
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HÅBET & loven for livet i alles hjerter
– optakts-symposium til GrøntMøde Sydfyn 2022
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HÅBET & loven for livet i alles hjerter

– optakts-symposium til GrøntMøde Sydfyn 2022
Fredag d. 3. juni

Øko-net’s årsmøde d. 3.-5. juni 2022
på Lev & Lær Gården v. Ollerup, Sydfyn

17.30-18.00 Ankomst og minglen
18.00-19.00 Fællesspisning ved Niklas Milthers fra Nordhøj
Permakultur, der står for maden under hele symposiet.
19.00-19.10 Velkomst og introduktion til Lev & Lær Gården og
kort præsentation af visionerne for stedet.
19.10-21.30 HISTORIEN OM CHRISTIANIA – ET
INTENTIONELT FÆLLESSKAB
Ole Lykke, stadsarkivar på Christiania.
Et intentionelt fællesskab er et frivilligt bofællesskab designet
fra starten til at have en høj grad af social sammenhængskraft
og teamwork.
21.30-23.00 Hygge, netværk og musik

20.30 IDAHO
– koncert & fest med nyt Christiania-band.

IDAHO består: Ida Klemann, sang / John Teglgaard, guitar / Mikael
Miller, guitar / Andreas Bennetzen, bas / Marie Lund, trommer
perkussion.
IDAHO spiller lyrisk, melodisk musik, bygget op omkring Ida Klemann’s sange gennem tiderne. Også enkelte indslag fra BIFROST’s
repertoire er på programmet, det band som både Ida, Mikael og
John var medlemmer af i en lang årrække.
Andreas er kontrabassist. En virtuos kunstner, komponist og
sangskriver med klassisk, elektronisk og rytmisk baggrund, der
sammen med Marie, vores helt unge trommeslager og percussionist, tilfører lydbilledet en svingende bund.

Lørdag d. 4. juni
8.00-9.00 Ankomst / kaffe og te / morgenmad for overnattende
9.00-10.45 Øko-net’s Generalforsamling 2022
Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.eco-net.dk), herunder
beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes
drøftet på generalforsamlingen, sendes til bestyrelsen på
eco-net@eco-net.dk senest 14 dage før mødet.
10.45-12.00 LAD OS TALE OM ARBEJDE OG OM
HVORFOR PROTESTANTER IKKE PROTESTERER
NOGET MERE
Helle Wisbech, forperson for BIEN Danmark – Netværk
for Basisindkomst / www.basisindkomst.dk
Et historisk og kritisk blik på hvordan vi er kommet hertil med
et fucked-up-stresset arbejdsliv for mange og en marginaliseret
position til resten, voksende økonomisk og social ulighed – og
en klode i krise.
Hvilke handlinger kan være med til at skabe frugtbar forandring, når større personlig frihed til alle også er en drivkraft.
12.00-12.15 Pause
12.15-13.30 ULIGHED OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED
Lars Helde, fhv. organisationsudvikler, naturnyder og sejler.
Et oplæg om ulighedens betydning for vores samfundstilstand
og hvorledes vi undgår denne destruktive kraft.
13.30-14.45 Frokost / rundvisning på Gården (ca. 14.00-14.30)
14.45-15.15 FRA ØkoTræf2000 TIL GrøntMøde2022
Lars Myrthu-Nielsen, Øko-net
Historiske refleksioner og overvejelser om hvad
DanmarksDeklarationen.dk inspirerede til og ikke til.
15.15-18.00 SAMTALERUM til at udvikle ideer og
temaer til GrøntMøde Sydfyn 2022
Præsentation af foreløbige temaer (se grøntmøde.dk), visionerne for programmet og rammerne for mødet. Kom og vær med!
Tovholder: Jon Skjerning-Rasmussen, grøn facilitator
18.00-18.30 Pause
18.30-19.45 Økologisk festbuffet v. Niklas - nordhøjgård.dk
19.45-20.30 Grønne Staldtips - samtale med Ida Klemann
om musikken og kunsten som udtryk i kultur/natur kampen!

Søndag d. 5. juni, Grundlovsdag
9.00-10.00 Ankomst / kaffe og te / morgenmad for overnattende
10.00-10.30 Grøn Grundlovstale ved Niels-Simon
Larsen, klimaaktivist og pensionist (sendes live på facebook)
10.30-11.00 Afgang til Gymnastikhøjskolen (der ligger næsten
nabo til Lev & Lær Gården)
11.00-ca. 17.00 Øko-net har et telt ved Demokratifestivalen
2022 i Ollerup. Der præsenterer og lancere vi GrøntMøde
Sydfyn 2022. Kom og vær med til at formidle viden og info om
det nye folkemøde i Svendborg. Der vil være godt humør, taler,
debat og musik.Vi holder Grøn Grundlovsdag sammen!

Tilmelding og praktisk info:
Der er tilmelding til årsmøde og symposium fredag
aften og hele lørdag, med forplejning og fest, og det koster:
325 kr. for medlemmer af Øko-net.
425 kr. for nye medlemmer, der samtidig inkl. deltagelse får et
intro medlemskab for 100 kr. til Øko-net i 2022.
225 kr. for studerende, der deltager til nedsat pris, men også
inkl. intro medlemskab til Øko-net i 2022.
>> Ved tilmelding overføres deltagergebyret samtidig på:
MobilePay Box: 7085UA eller til Øko-net’s konto i Merkur:
Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494
>> Send samtidig en tilmeldings-mail til: eco-net@eco-net.dk
senest onsdag d. 1. juni. Og oplys følgende ved tilmeldingen:
Dit Navn / Din Organisation / Titel / Adresse /
Mobil-tlf.nr. / Mail / Hjemmeside
Øko-net laver nemlig en deltagerliste og udsender til alle lige op
til mødet! Vil du ikke med på den, så oplys det ved tilmeldingen.
Se mere på begivenhedens fb-side om rimlige og billige overnatningsmuligheder: https://fb.me/e/3oLPuosGB
Der er ca. 10 senge på gården og 10 i tæt nærhed + telt mulighed.

HÅBET

Nej, det kan ikke fortsætte sådan. Fordi vi er mennesker
Gør vi mer fortræd end noget væsen på Jorden. Og fordi
vi er mennesker, prøver vi også at finde til sidst
ud af det, og gøre det frugtbare rette. Og vejre håb, for håbet
er livsluft for sindets vejrtrækning. Og en dag,
en dag må den lov, som har været skrevet i et fortvivlende
mindretals hjerte i århundreder – skrives i mange.
Den lov, som kun
har overlevet Vestens revolutionære tænkere og konforme
erobere, fordi den bliver stavet
forfra igen og igen i de fødte
afvigere: børnenes –
Må denne lov nedskrives
som lov for samfundet. Loven om retten for vrimlen på øer
og stepper, i regnskov og vadehav, hegn, under tagryg – retten
for planter og dyr til at være her på deres egen betingelser,
ikke bare som materielt
uundværlige, som fornøjelse og fortæring til de bogstavelig
talt er brug op. Den ret uden hvilken
vort samfund aldrig bliver samfund, fordi
basis forvitrer, fordi
det har glemt hver lyd fra den stund morgenstjernerne,
som det står skrevet i Jobs Bog, sang og råbte af glæde,
da Jordens grundsten blev lagt.
Af Thorkild Bjørnvig fra Abeguder. Miljødigte 1975-80
** Jobs Bog er en del af Det Gamle Testamente.
Bogen behandler lidelsesproblemet, med Job som
gennemgående person

GrøntMøde også på Folkemødet på Bornholm

Sammen med netværket Grønne Venner afholder Øko-net et
debatmøde med fokus på tabuerne i miljøkampen. Vi vil tage
temperaturen på ’det gode liv’, på hvordan det i grunden går
med omstillingen til et bæredygtig samfund, med plads til livet
og skaberkraft. Optaktsmøde til GrøntMøde Sydfyn 2022.
Fredag d. 17. juni 2022 kl. 19.00-20.00
Find os her: J5 – Kæmpestrandens Debattelt.

Grøn grundlovstale 2022

Grundlovstaler fås nu i flere farver. Grøn vil jeg holde på, er
den mest nødvendige, for ser vi på situationen nu, gælder det
naturens overlevelse og dermed menneskets.
Vi truer os selv på alle områder. For tiden taler man lige ud af
posen om sandsynligheden af en tredje verdenskrig. Dermed
træder arternes overlevelse og menneskets lidt i baggrunden.
Det sker fx ved, at aviser og medier taler mere om krig end
om naturens overlevelse.
Lige meget hvor mange krige, der udkæmpes, vil krigen mod
naturen være den, der burde optage os allermest. Det er det
ikke i praksis, for når der rasles med våbnene, drages vores
opmærksomhed hen i den retning, hvor lyden kommer fra. På
den måde kommer vi til at stå og kigge til begge sider på én
gang - eller vende hovedet hele tiden. Det er vores situation,
og det er forvirrende og udmattende.
Mange kan ikke forstå, at bevægelserne har tabt pusten. For
nogle få år siden samlede Greta Thunberg 40.000 demonstranter på Christiansborgs Slotsplads. Derefter gik det ned ad
bakke. Det er ikke forkert at sige, at i takt med at situationen
blev værre og værre, faldt engagementet mere og mere. Det
burde jo have været omvendt, så hvad er forklaringen? Der er
noget, der hedder metaltræthed, men der er også noget, der
hedder fordrejelse.
Situationen bliver fordrejet til, at det går jo meget godt. Den
store omstilling vil i virkeligheden ikke koste noget og vil heller
ikke kunne mærkes. På den måde tages luften ud af klimabevægelsen - bare slap af - regeringen har styr på det. Den smule,
der er tilbage af fredsbevægelsen, får at vide, at når vi bruger
18 mia. kr. mere på våben, skal der nok blive fred.Vi må erkende, at taktikken virker altså på befolkningen, men den virker
ikke på biodiversiteten, og temperaturen vil stadig stige. Derfor
er der ikke så meget at være i tvivl om.Vi skal fortsætte.
Vi skal demonstrere og ytre os i medierne.Vi skal eksperimentere med nye leveformer, og vi skal have et perspektiv for
et bedre samfund. Grøn må ikke blive til grøn vækst og grøn
tingslighed. Der er også noget, der hedder grøn ånd og tænkemåde. Grøn materialisme kan aldrig gøre det ud for det grønne
liv. Et grønt liv kommer frem, når vi ser hinanden i øjnene, taler
sammen og finder ud af, hvad vi skal gøre i morgen, hvis det
ikke allerede skal være i dag. Af Niels-Simon Larsen, Øko-net
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Bæreklang

Nu på LP for første gang! VINYLEN kommer med en flot 12 siders booklet
med vignitter af covertegner Peder Bundgaard (den legendariske).
Se bookletten her: eco-net.dk/app/uploads/2022/05/booklet.pdf

Grønne Staldtips!
Med støtte fra udviklingspuljen i Dansk Folkeoplysnings Samråd
afholder Øko-net i 2022 en række arrangementer med samtaler, fællesspisning og koncerter. Arrangementerne er mangfoldige og annonceres løbende på vores FB-side og hjemmeside.
Det næste arrangement er nedenstående her:

Koncert med Grønne Staldtips og
Økologisk Fællesspisning

DIANE PATTERSON (US)
SKJØLVEN åbner koncerten

Lørdag d. 21. maj 2022 kl. 17.30
på Lev & Lær Gården (v. Ollerup)
Praktisk info, samt følg og del begivenheden på FB:
facebook.com/events/713171246375965

har fået nyt liv!
Og er genudkommet
på vinyl/LP. Den kan
nu også findes online
på fx Spotify.
I samarbejde med
TIO - Turn It Over
Records har Øko-net
CD-udgivelsen fra
2004 fået nyt liv.
Som medlem kan
du erhverve den
for 200 kr. hos
Øko-net (ved selvafhentning ellers ex. porto)
Kontakt: 4073 4324.

Nyt fra Øko-net – maj 2022

Læs Medlemsbrev online!!!
Det er forår og sommeren står for døren. Siden februar 2022
har vi næsten glemt alle restriktionerne omkring C-19. Vi har
dog fået nyt at bekymre os om, især med krigen i Ukraine. Men
også den fortsættende klimakrise bør bekymre. Derfor er titlen på Øko-nets årsmøde 2022 HÅBET! Tak til Bjørnvig!
I 2022 byder vi på spændende nyt med initativet til GrøntMøde
Sydfyn 2022, som også årsmødet er en optakt til. Følg med
og vær med. Og hjælp med at invitere i dit lokale NGO-miljø
til mødet. Se mere i informativt Medlemsbrev, der kan læses
online her: www.eco-net.dk/medlemsbrev-maj-2022
OBS: Få lige opdateret din e-mail, da vi vil bruge mail meget mere...!

