program

folketræf
22.–24. april 2016
i hvalsø

Velkommen
til folketræf
for økologi,
bæredygtighed
og omstilling!
Håber du vil glæde dig ved at se, at så mange
medmennesker gør noget, tænker noget, vil noget og
drømmer noget for at skabe omstilling og glæde i vores
fælles verden. Ingen af os har et fast og stålsat billede af,
hvor vi er på vej hen. Men vi ved, at vi må gøre noget –
hver for sig og sammen.
Her i dette program flyver vi højt og lavt, taler vi konkret,
praktisk, filosofisk og økonomisk. Vi tager fat i hverdagslivet, i drømmene, i stort og småt, og vi forsøger at formulere det hele i samtaler, med musik, teater, oplæg og stilhed.
Her i hænderne holder du et program. Et program, som
er et billede på, hvad der rører sig blandt m
 ennesker
lige nu o
 mkring økologi, bæredygtighed og o
 mstilling.
Programmet er åbent og u
 censureret. Vi håber, at du vil gå
ind af dørene til udviklende samtaler og oplevelser, som
sætter en retning for vores fælles demokratiske arbejde
for at lette t rykket på kloden.

Det er vigtigt at skabe en
folkelig samtale om ø
 kologi,
bæredygtighed og omstilling
– vi vil en forandring!
Af tillidsgruppen, folkevalgte fra hver forening: Niels Aagaard, Johan Dal, Helene Albinus,
Tanja Ærtebjerg, Sara Christensen, Karen Abrahamsson, Cathrine Dolleris og Trine Krebs
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Hvorfor har 60 frivillige og 8 foreninger igennem
1 år arbejdet intensivt, så knoglerne raslede,
med at få et folketræf for økologi, bæredygtighed og omstilling op at stå? Et deleøkonomisk
træf. Svaret er ret enkelt: Vi kan ikke lade være.
Vi føler en tvingende nødvendighed for at skabe
folkelige samtaler for en forandring af verden,
som kommer nedefra.
Vi tror på og mener, at verdenshistoriens gang
har vist, at når vi står overfor store forandringer
– og det gør vi lige nu, faktisk står vi endda midt
i dem – så er det rigtigt vigtigt, at borgere og
mennesker rykker sammen og taler og gør noget
og viser noget. Mødes og ser håbet. Mødes og får
lov til at sige højt, at vi er bange og bekymrede.
Mødes for at vise verden og hinanden, at vi vil
være med til at gøre en forskel.
Javel, vi tvivler også på løsningerne. Vi går
ikke i slagtakt og tror på det eneste ene, multiløsningen, som får klima- og miljøudfordringer til
at forsvinde med et trylleslag. Vi tror på, at hver
eneste borger i verden har kimen til idéer, som
kan lette trykket på kloden, og disse idéer – både
praktiske og upraktiske – skal ud i det åbne og
udsættes for spørgsmål, samtale og netværk,
så de kan modnes, mangfoldiggøres og skabe
forandringer der, hvor mennesker lever, arbejder
og bor.

Vi taler om det hele menneskeliv. Vi taler om og
viser, hvordan vi kan bo i bæredygtige og sunde
bygninger. Vi taler om og viser, hvordan vi kan
dyrke mere, være selvforsynende, lave permakultur og indgå i nye fællesskaber for at skaffe
maden på bordet. Vi taler om og viser, hvordan økonomien kan skrues sammen, så der er
rigeligt til alle. Vi taler om og viser, hvorfor vores
madkultur, vores landbrug og miljøet hænger
tæt sammen. Vi taler om og viser, at vi både har
lov til at være individer, og at vi kan ruste os selv
godt til at være bedre til at passe på fælles
skaberne.
Kære du, kære borger – en del af DET FÆLLES
BEDSTE – vi glæder os så meget over, at du findes, at du er med, at du tænker, tvivler og klør på
sammen med os. Sammen kan vi skabe fred og
ro i en grøn verden – og lette trykket på kloden.
Hver en lerpuds, du slår op, hver en samtale, du
sætter i gang, hvert et barn, du danner i verden,
hvert et træ, du planter – det hele gør en forskel
og giver inspiration til at få mange flere med til
en glædelig, sanselig og smuk omstilling. Tak!
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Foreningerne bag DET FÆLLES BEDSTE
8 grønne foreninger er gået sammen om at arrangere folketræffet.
Støt vores arbejde og meld dig ind.

Landsforeningen Økologisk Byggeri
Økologisk Byggeri tager mest muligt hensyn til
miljø, klima, indeklima og arbejdsmiljø. Vi ønsker
at påvirke vores omgivelser ved at fremme byggeri,
der ældes med skønhed, baseret på vedvarende
løsninger og sund fornuft. Det handler om at have
hele livscyklusen med: Produktion af komponenter,
opførelse, drift, nedrivning og bortskaffelse/genbrug,
samt at se byggeriet i sin kontekst med brugere og
miljø.
LØB formidler viden gennem åbne debatfora,
tidskrifter, u
 dgivelser, vandreudstillinger, udstillings
aktivitet og udflugter til byggeri. LØB har flere gange
påvirket den politiske dagsorden og sætter også i
øjeblikket skarpt på to temaer: Manglende håndhævning af en fornuftig lovgivning og fravær af økologi/
bæredygtighed i det danske byggeri og lokal CO2-fri
energi og resiliens, som svar på en overophedet

debat om brændefyring.

LØB’s medlemmer spænder
fra: Mellemstore virksomheder,
som producerer byggematerialer,
udvikler og udfører byggeri; Håndværksmestre; Producenter af produkter, der knytter
sig til byggeriet; Økosamfund, som benytter den indsamlede viden; Enkeltpersoner, der søger inspiration
eller hjælp til at udføre deres egne byggerier; Arkitekter, ingeniører og andre rådgivere. Alle er drevet af at
vende tendensen fra en af de mest forurenende og
energiforbrugende sektorer, til smukke og holdbare
løsninger, som vi allerede kender!
Du kan møde os på markedspladsen, ved
workshops, debatter og præsentationer påfolketræffet.

Landsforeningen Praktisk Økologi
Landsforeningen Praktisk Økologi er foreningen,
som varetager, udvikler og formidler om den økologi,
som er dig nær. Den økologi, som findes, når du
åbner havelågen, når du laver mad, når du sylter og
bager, når du driver økologiske småbrug, og når du
laver små økologiske mikrovirksomheder. Det er den
private økologi, som ikke er certificeret, men som
udvikler sig i dialog mellem mennesker. Vi har ingen
krav for, hvad økologi er i haven eller i huset. I stedet
stiller vi en masse viden og samtaler til rådighed
for alle borgere, og så håber vi, at vi s ammen finder
gode, økologiske løsninger på de nære, p
 raktiske
gøremål. Foreningen har eksisteret siden 1988.
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www.lob.dk

www.oekologi.dk

Vi arbejder for, at økologi bliver en fast del af alle borgeres
nære hverdag. At vi tænker
økologien ind i alt, hvad vi
mennesker foretager os.
Vigtige mærkesager for os er biodiversitet, frø
politik, urban farming, mindre og diverse økologiske
produktioner, småskalamadproduktion, lokale
økologiske fødevarer, nærhed, fællesskab og lokalt
økologisk engagement. Vi er 3.800 medlemmer
fordelt ud over det ganske land. Vi har 40 lokale
netværk, som mødes og a
 rrangerer lokalt.
Vi skaber mere liv i haven, husholdningen og
dyreholdet!

Landsforeningen for Økosamfund
Økosamfund er en livsform med fokus på livskvalitet
og tid til selve livet. Kernen er: Livsglæde, en bæredygtig livsstil, fællesskab, økologi og en bæredygtig
økonomi. Båret af folk, der har rejst sig fra tilskuerrollen og handler.
I 20–30 år har danske økosamfund arbejdet som
levende eksperimentarier for en bæredygtig livsstil
og i praksis undersøgt, hvordan fremtidens modstandsdygtige samfund kan se ud.
Vi arbejder på alle områder i livet: Økologisk byggeri, fødevarer, sociale fællesskaber, grøn økonomi,
energi, borgerdrevet demokrati og levende lokalsamfund. Og ikke mindst et livssyn baseret på menneskelighed og omsorg for kloden og alt levende.
LØS, Landsforeningen for Økosamfund, samler de
danske økosamfund for en mere bæredygtig verden.

www.okosamfund.dk

Vi organiserer i dag 30 økosamfund, 150 virksomheder og enkeltpersoner. Vi arbejder for at fremme samfundets
bæredygtige omstilling gennem projekter, erfarings
deling, politisk arbejde, uddannelse, netværk med
de grønne bevægelser og internationalt arbejde. Vi
har eksisteret siden 1993.
Vi er en international bevægelse: Over hele kloden
findes der økosamfund – cirka 10.000. De udgør en
bevægelse, som i praksis viser vejen til nye samfundsformer. LØS har internationale projekter og
arbejder tæt sammen med GEN (Global Ecovillage
Network) og er bl.a. aktive i Afrika (Ghana) for at
skabe bæredygtige livsformer som svar på klima
forandringer og svære livsvilkår.

Slow Food København/Nordsjælland
Slow Food blev grundlagt i Italien i 1989 som et
modsvar mod den stigende kulturelle ensretning og
masseproduktion, som fastfood bragte med sig. Det
er en non-profit græsrodsbevægelse med 100.000
medlemmer i 160 lande, organiseret i et frivilligt
netværk af 1.500 lokalgrupper, der arbejder for good,
clean and fair mad – dvs. mad, der smager godt, er
produceret efter bæredygtige principper og med
retfærdige vilkår for både producent og forbruger.
Slow Food forsvarer biodiversiteten globalt ved
med Smagens Ark at sætte fokus på truede plante
sorter, husdyrracer og traditionelle fødevarer; og driver udviklingsprojekter i bl.a. Afrika, hvor vi planter
10.000 køkkenhaver. Bevægelsen står for forskellige
store arrangementer, der sætter fokus på problemerne i det moderne fødevaresystem, bl.a. Terra Madre
til september 2016 i Torino.

www.slowfoodcopenhagen.dk

I Danmark er der
fem lokalafdelinger: KøbenhavnNordsjælland,
Odsherred, Fyn,
Aarhus og Aalborg.
Slow Food København-Nordsjælland arrangerer
debatarrangementer, smagninger, besøg hos
madhåndværkere og meget andet. I år har vi valgt
at sætte fokus på en bestemt råvare, nemlig ost, for
igennem denne at diskutere landbrugets og producenternes vilkår i Danmark, biodiversitet, madkulturelle traditioner og ikke mindst smag.
Vi arbejder for et alternativt, bæredygtigt
fødevaresystem – det håber vi, du vil hjælpe med!
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Foreningerne bag DET FÆLLES BEDSTE
Omstilling Danmark

transitiondenmark.ning.com

Omstilling Danmark er det danske knudepunkt for
den verdensomspændende transition-bevægelse,
hvor folk i landsbyer, på øer, i gader og kvarterer går
sammen for at styrke deres lokalområde – økonomisk, socialt og miljømæssigt. Gennem tusindvis
af forskellige praksisprojekter arbejder omstillings
initiativerne på at gøre sig mindre afhængige af
omverdenen, og mere modstandsdygtige overfor
klimaforandringer, resurseknaphed og andre udefra
kommende kriser.
Hvert enkelt initiativ er unikt, men fælles for dem
er brugen af en række velafprøvede sociale værktøjer til idéudvikling, processtyring og -opfølgning,
udviklet i og af netværket. Omstillingsinitiativer er
meget handlingsorienterede, men samtidig også
meget opmærksomme på den indre motivation, på
inklusion, på hvordan gruppen udvikler sig, hvordan
den tager beslutninger osv.

Omstilling Nu

Omstilling Nu er:
• et åbent og tværfagligt netværk, som arbejder for
en bredere forståelse af behovet for en fundamental omstilling, hvor de miljømæssige, sociale
og økonomiske samt psykologiske samfundsudfordringer ses som integreret del af hinanden
frem for adskilte problemstillinger med hver
deres løsningsmodel.

DET FÆLLES BEDSTE 2016 · HVALSØ 22.–24. APRIL

permakultur-danmark.dk/da/

Permakultur er et helhedsorienteret designsystem,
der beskæftiger sig med alle aspekter af menneskets behov. Permakultur er en sammentrækning af
permanent (agri) culture.
Naturens økosystemer og bæredygtige principper
bruges som model for, hvordan vi arbejder med vedvarende landbrugssystemer, innovative bygninger,
lokale samfund og grønne byer. Der arbejdes med
naturen i ønsket om at begrænse fodaftrykket på jorden til glæde for os selv og kommende generationer.
Permakultur er også et værktøj, der bruges til
helhedsplanlægning og implementering af økologisk
bæredygtige kredsløbssystemer og bæredygtige
samfund i det hele taget. Permakultur henter sin viden om sammenhænge og metoder til regeneration
af naturresurserne fra naturvidenskaberne, heriblandt økologien. Viden om omsorg for mennesker

og en retfærdig fordeling af
resurser i verden hentes fra
samfundsvidenskab, kommunikation, økologisk økonomi og
mange, mange flere. Der er brug for og plads til det
hele i permakulturen, så længe udgangspunktet er
omsorg for jorden, omsorg for mennesker og fair
fordeling af resurser
– permakulturens etiske grundlag.
Permakulturbevægelsen er hurtigtvoksende i
hele verden som en reaktion på klimaforandringer,
forurening, fordyrelse af energi, økonomiske kriser
og øget globalt pres på fødevareproduktion. Permakultur Danmarks formål er at styrke og udbrede de
permakulturelle løsninger i Danmark – så kom og
vær med!

Københavns Fødevarefællesskab

www.omstilling.nu

Omstilling Nu kræver handling, nytænkning og ikke
mindst en fælles indsats fra både politisk og folkelig
side. Derfor vil vi gerne indbyde til dialog omkring
nye, bæredygtige løsninger og få i nvolveret så
mange som muligt i at skabe en omstilling nu.
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En vigtig leveregel for bevægelsen er
at lade det ske, som vil ske. Inspireret af permakulturen tager man
udgangspunkt i de resurser, der er til
stede lokalt. Derfor er der ingen fast
opskrift på, hvordan man laver et omstillingsinitiativ,
men til gengæld et stort lager af velafprøvede
ingredienser, som man kan sætte sammen til sin helt
egen lokalret. Populære ingredienser er bylandbrug, vedvarende energi, genbrug og – efterhånden
som initiativerne vokser – også skabelsen af lokale,
grønne virksomheder og arbejdspladser.
Omstilling Danmarks rolle er gennem workshops,
kurser og anden formidling at inspirere og støtte eksisterende og potentielle initiativer, samt at hjælpe
med at finde samarbejdspartnere, så omstillingen
kan få endnu bedre fodfæste lokalt.

Permakultur Danmark

• en projektplatform, hvor netværkets medlemmer
kan arbejde med aspekterne af en grundlæggende økonomisk, social- og miljømæssig omstilling
i respekt for og overensstemmelse med vores fælles naturgrundlag og de planetære grænser.
• et rum for udvikling af nye idéer, som kan være
med til at skabe systeminnovation, radikale
ændringer og alternative værdisæt.
• en del af omstillingen til det bæredygtige samfund. Omstilling Nu arbejder dermed for at kvalificere debatten, skabe og sprede nye løsninger og
idéer, der kan præge, visualisere eller direkte virkeliggøre en reel bæredygtig samfundsudvikling.

Københavns Fødevarefællesskab er en forening af
frivillige folk, der distribuerer lækre, friske økologiske og biodynamiske grøntsager, frugt og andre
fødevarer til alle vores medlemmer. Alle varer er
så lokalt dyrket som muligt og kommer fra enten
Sjælland eller Fyn og bliver leveret og afhentet om
onsdagen i de forskellige lokalafdelinger, der ligger
spredt ud over det meste af København. Senest
ugen i forvejen bestiller og betaler man for en pose,
og så kan man gå ned i sin lokalafdeling og afhente
en pose med typisk 5–7 forskellige slags frugt og
grønt om onsdagen. Det eneste, der forventes, er,
at man tager del i fællesskabet, som vægtes højt,

kbhff.dk

og lægger mindst tre timers
arbejde om måneden. Der er
mange forskellige arbejdsopgaver – lige fra modtagning og
pakning af poser i lokalafdelingen til indkøb, kommunikation og distribution på
tværs af alle lokalafdelinger. Der er noget for enhver
interesse, dagligdag og kompetence, og alle er lige
og har lige meget at sige i fællesskabet. Derudover
afholder vi en masse sociale arrangementer både
lokalt og på tværs af lokalafdelingerne og er dermed
med til at skabe og styrke lokale fællesskaber i folks
nærområde.
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program

Det Fælles Bedste – Næste skridt

Fredag den 22. april 2016

Samtaler søndag d. 24. april for dit lokalområde eller et tema

10.00–17.00
10.00–10.45
11.15–12.00
12.00–14.00
12.45–14.10
14.30–15.15
15.35–16.20
16.40–17.25
17.25

Hvad gør vi sammen for DET FÆLLES BEDSTE, når vi kommer hjem?

21.00–21.45

Aktiviteter og markedsboder åbner
1. workshop
2. workshop
Frokost. Spis når det passer dig – madbillet hentes/købes i infopunktet
Åbningsceremoni ved Åben Scene i anlægget
3. workshop
4. workshop
5. workshop
Du kan vælge at blive og spise, hygge og høre musik eller at tage hjem til samtalemiddage
med værtsfamilierne. Vi håber, at alle er klar igen ved Åben Scene kl. 21, når der spilles op til
alsang for samtlige deltagere.
Alsang for livsglæden, frihed og et sundt samfund på Åben Scene.

Lørdag den 23. april 2016
10.00–17.00
10.00–10.45
11.05–11.50
12.00–14.00
12.10–12.55
13.15–14.00
14.20–15.05
15.30–18.30
15.30–16.15
16.30–17.15
17.15
19.00–02.00

Aktiviteter og markedsboder åbner
1. workshop
2. workshop
Frokost. Spis når det passer dig – madbillet hentes/købes i infopunktet
3. workshop
4. workshop
5. workshop
Generalforsamling i Landsforeningen for Økosamfund (K),
Landsforeningen Praktisk Økologi (H3) og Omstilling Danmark (S41)
5. workshop
6. workshop
Fri leg og hjælp med at omstille hallerne fra boder til festmiddagen starter.
Festmiddag i Hvalsø Hallerne – stor økobuffet, 3 bands og dj. Kræver billet!
Fra kl. 21.00 adgang for gæster til festen og musik i hallen mod betaling af 50. kr. i døren.

Søndag den 24. april 2016
09.30
10.00–12.00
10.00–12.00
12.00–14.00
13.30–15.00
15.10–15.30
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 amling i Hal 1 i Hvalsø Hallerne
S
Information om dagen, opløft dit tema eller lokalområde og fordeling i lokaler
Første runde af DET FÆLLES BEDSTE Næste Skridt Samtaler. Alle temaer vælger facilitatorer,
referenter og hjerteholdere.
Generalforsamling i Landsforeningen Økologisk Byggeri (K)
Spis, når gruppen har lyst. Der er frokost i dette tidsrum.
Sidste runde af DET FÆLLES BEDSTE Næste Skridt Samtaler
Farvel fra de 8 foreninger i fællesskab, samt fælles sang i Hal 1 i Hvalsø Hallerne.
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Den indadvendte dag – refleksionsdagen

Temaer

Søndag er dagen, hvor temaer og lokalområder
knytter nære bånd og kommer godt hjem fra DET
FÆLLES BEDSTE med glæde, håb og mulighed for at
række ud lokalt eller i temaer og hjælpe hinanden
med at støtte og virkeliggøre hinandens drømme og
ønsker for fremtiden. Hvad enten du mødes lokalt
eller i et tema, så handler søndagen om at finde frem
til, hvad du vil, hvad vi vil, og hvad vi vil gå hjem og
sætte i gang hver for sig og/eller i fællesskab.

I bestemmer selv længden på jeres samtale og jeres
tema, og I bestemmer selv, om I vil deltage i en temaeller i en lokalområdesamtale. Temaerne kommer
fra deltagerne på DET FÆLLES BEDSTE og kan tage
afsæt i hvad som helst, I mener er vigtigt. Her er fra
programgruppens side nogle forslag:

Vi har det til fælles, at vi på hver vores måde
 rbejder med bæredygtig omstilling i praksis.
a
Hvordan kan et øget samarbejde lokalt og på tværs
af foreningerne være med til at:
1. s tyrke og synliggøre de lokale
omstillingsaktiviteter?
2. skabe et fundament, der gør os i stand til at sætte
grøn omstilling på den politiske/lokale dagsorden
lokalt og nationalt?

Facebook-grupper
I arbejdet kan I vælge at benytte de dertil oprettede
Facebook-grupper til hver kommune i Danmark.
Hver gruppe hedder DET FÆLLES BEDSTE – Hvidovre/Rønne/Vesthimmerland og så fremdeles. Hvis
du er af den opfattelse, at flere grupper skal slås
sammen, eller der skal oprettes nye, så skriv til
Sune Scherfig på gpost@sune.dk – så vil han få det
til at ske.

Vil du gerne facilitere en Næste Skridt
Samtale enten på tema eller lokalområde, så find
DET FÆLLES BEDSTE-vejledningen til facilitering her:
www.detfaellesbedste.dk/facilitering

Før frokost
• Permakultur – fremtidens fødevaredyrkning?
Udbredelse og uddannelse.
• Udbredelse af økosamfundenes livsform
– bæredygtig bosætning og andelstanken,
fremtidens bæredygtige byer.
• Fremtidens økologiske økonomi – principper og
redskaber. Hvordan kan den se ud, og hvad kan
være veje til den?
• Fremtidens bæredygtige skoler og uddannelser
– ny former for læring for børn og unge,
bæredygtig livsstil i praksis.
• Fremtidens samfundsnyttige landbrug.

Efter frokost
• F lygtninges inklusion i det danske samfund
– bæredygtige flygtningelandsbyer eller?
• Naturen og det bæredygtige livssyn – fra ego til
eco, fra vækst til balance – hvordan?
• Omstillingsnetværk og –initiativer i Danmark.
• Den grønne bevægelse fremover – kommunevalg
2017, nye aktiviteter og netværk i civilsamfundet,
samarbejdet mellem DK’s grønne foreninger.
• Fødevaresystemer, selvforsyning og madkultur.

Vi glæder os til at være indadvendte sammen med
dig og tænke stort, smukt og langt sammen til
DET FÆLLES BEDSTE.
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musikprogram
Fredag den 22. april 2016

Lørdag den 23. april 2016

12.00 – 12.45	Ko-kalde-koret går gennem Hvalsø hovedgade og hidkalder folk til folketræffet ved Hvalsø
Skole, Bibliotek, Kulturhus og sportshaller, Helle Thun med kor

	Taler og sang på Åben Scene (Å)

12.45 – 14.10

Åbningsceremoni på Åben Scene (Å)

Ko-kalde-koret på Åben Scene med tre kor-numre
Åbningstale af borgmester Mette Touborg fra Lejre kommune
Jytte Abildstrøm og Asger med teatertale
	Rob Hopkins fra Transition Town holder tale
	Fællessang (2 numre) – tale til Jordens dag, fredag den 22. april – plantning af træ
– 1 fælles afslutningsnummer. LØS-orkestret (Niels, Henrik og Christian)
synger og spiller for til f ællessangene.
Musik ved spise- og opvasketeltet (C)

12.00 – 13.00
14.30 – 15.30

14 austronauter spiller økologisk kærlighedsmusik
Eagle Band – New Orleans jazzband
Musik i Hal 3 (gymnastiksalen) (H3)

17.00 – 17.30
Bodil Kreativ Jørgensen, spirituel sang/kædedans
18.30 – 19.30	Plads til overraskelse
19.30 – 20.30	Sirenerne – 6 kvinder spiller glad spillemandsmusik og instruerer folkedanse,
ved Ida Soer Johannesen
	Kulturhuset (K)

18.00 – 18.30
Bo Normann – økolandmand med sange
18.45 – 20.40 	Ræven og Rønnebærrene spiller swingende gang i den-musik
Åben Scene (udendørs) (Å)

17.30 – 18.30
Claus og Fluerne – lokalt Hvalsø-orkester – spiller viser
18.45 – 19.30
Henrik Platz spiller sine Johannes V. Jensen-sange
19.45 – 20.40 	Rockaholics – lokalt band fra Lejre Musikskole – spiller rytmisk rock
21.00 – 22.00 	Alsang ved LØS-orkestret (Niels, Henrik og Christian – der er fakler og tekster til alle

10
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09.30	Morgensang – LØS-orkestret (Niels, Henrik og Christian) spiller til 2 fællessange
10.15 – 10.45	Roselli Carlo, Rievolution, synger
11.00 – 12.00
Lila Rose med rytmisk musik ved Ecaterina Moth
12.30 – 13.30	Mallan Wiinberg spiller folk-country
13.30 – 14.00
Steen Møller fra Friland holder tale
14.00 – 15.00	Peter Marckmann Trio med rytmiske viser
15.00 – 16.00	Midnight Blue Protect spiller jazz-blues
Musik ved spise- og opvasketeltet (C)

12.00 – 12.45
Søren Vandborg spiller folkkoncert
13.00 – 14.00	Gunni Torp Duo – jazzmusik med guitar og harmonika
16.00 – 16.30
Tokes Rap
17.00 – 18.00
Sweet Nuttin’ – Andreas synger sange og spiller til
	Kulturhuset (K)

18.00 – 19.00

Smoothoperators med svedig, swingende danse-blues

	Festmusik – Kohorn, 2 bands og DJ i festhallen (H1)

19.30
20.00 – 20.15
20.30 – 20.45
21.00 – 22.15
22.45 – 24.00
24.00 – 02.00

Niels-Simon synger for til en fællessang, han har lavet
Ko-kalde-koret spiller på horn – Helle Thun og ven
Bente Klerke med fælleskanon til Moder Jord
Kolonien – svensk danse-/folk-musik
Henrik Camillo og hans swingende politiske poporkester
DJ Grossy, Lars Skovgaard, professionel DJ gi’r den gas

Søndag den 24. april 2016
	Farvel fra Hal 1 (H1)

15.00 – 15.30	Alle 8 foreninger på scenen, farvel-fællessange, 2–3 numre,
LØS-orkestret med Niels, Henrik og Christian spiller til.
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børneaktiviteter

BODER

grøn dannelse
Hvordan hænger skole, læring
og grøn omstilling sammen

aktiviteter af andre arrangører

Sted:

Lørdag kl. 15–18
Grøntsagstryk – Lav din egen mulepose. Vi trykker
med økologisk maling, der kan vaskes af tøjet.
Potteværksted – Få din egen plante med hjem. Vi
ompotter små planter. Medbring evt. toiletruller og
avispapir til at lave potter af.
Ved landskabsarkitekt Helle Nielsen
Eventyr og rødbedegeder – Vær med til at skabe
eventyret om Laden, der skulle fyldes. Vi bygger
fortællingen af naturens egne m
 aterialer. Ved lærer
Bente Klerke.
Kanonkongen Freja (kendt fra Ramasjang) vil være
tilstede kl. 16.

Ungdomsskolen (U)

Den Grønne Friskole på Amager og Skolen
for Livet fra Møn sætter en omstillingslejr op
sammen med med en markedsstand. Det sker
i samarbejde med Træstubben (Vesterbro),
Kærlighed til Bier (Mern), ØsterGRO (Østerbro) og Kompostbudene (hele København).
Skolerne laver her mad, yoga, viser lege,
udstilling og meget mere. Alle værksteder er
åbne for gæster.
• Træstubben har et urbant omstillingsværksted med jord, tebreve, vindmøller og
madpakker.
• ØsterGRO og Kompostbudene deler kompost
teorier, spagnumfri pottemuld og fortællinger fra tag og cykler i hovedstaden.
• Kærlighed til Bier og Skolen for Livet underviser i bygning af bistader og bihold for alle.
Fredag kl. 16–17: Børnesamtale. Børnene fra
Den grønne Friskole og Skolen for Livet taler med
hinanden og andre børn, som der er plads til i
teltet, om hvad grøn omstilling og god skole er
for dem.
Lørdag kl 12: Cirkus Yoga – for så mange børn
og voksne, som der er plads til i vores telt.
Lørdag kl. 15–12: Historiefortælling. Kom og
lyt til en fortælling.

Velkommen!
Bemærk!
Alle børneaktiviteter under f olketræffet
er tilbud – der er ingen b
 ørnepasning.
Forældre/ledsagere står selv for ansvaret med børn, der ankommer
til folketræffet.

Sted: Ungdomsskolen (U)

Sted: Marken (M)
Fredag kl. 10–17: Børneridning, filtning, s trikning,
snitning. Børneridningen kl. 10 og
kl. 12. Ved L ejregård, bondegård og børnehave.
Fredag kl. 11 og lørdag kl. 11: Vi sår frø med
kanonkongen Freja. Kom og mød kanonkongen fra
Ramasjang (sammen med Toke Lars Bjarke)!
Lørdag kl. 10 og lørdag 11: Eventyr og frø. Kom og
hør frø-eventyr og så frø i avis-urtepotter. Ved lærer
Bente Klerke.
Lørdag kl. 10 og lørdag kl. 12: Vi sår frø i
avispapirpotter. Vi hilser foråret velkomment!
Ved Grete Clementsen, havenetværket
Sted: Hvalsø Torv (T)
Lørdag kl. 11–12.30:
Cirkus Kæphøj – artisteri for børn i alle aldre.
Lørdag kl. 11–16: Børneloppemarked
Sted: Gymnastiksalen (h3)
Lørdag kl. 13.30 -14.30:
Olsens Teater – Bytte, bytte købmand (3–9 år)
Sted: Opvaske- og spiseteltet (C)

Find boderne i Hvalsø Hallerne (h1 og h2).

ArtMoney og Økologisk Skolegaard • Økologisk Samsø • Gode Penge • Omstilling Danmark •
Omstilling Ry • Grøn Guerilla – byg en bedre verden • Alternativet – præsentation af partiet og dets visioner
for grøn omstilling • Flexi-havedesign – præsentation af flytbare planter som planlægningsværktøj i haven •
Sofiebadet – sæber, produkter og informationer om badeanstalten • Saved by the Bees – økologiske
hudplejeprodukter fra egen biavl • Ellens Patchwork – salg af hånd-quiltede patchworkprodukter • Økologisk
Landsforening • Grønne Hjerter – lille blomsterbutik med primært danske varer • SelvforsyningsCentralen
& Stenbjerglykke – udstyr til selvforsyning samt egenproducerede fødevarer • Sofiebadet & FicherPure-Nature • FriThyRe-Design – salg af bæredygtigt tøj af genbrugstøj • Luftforurening og helbred –
brændeovnsrøg og sundhedsskader. Alternative lys • fair2buy.com – økologisk fair wear og CO2-neutralt tøj •
2daydesign.dk – økologiske varmepuder, sjaler, sutter og krammedyr • Hornbeer – øl brygget på solernergi •
Rømers Cafe & Økobrød • Hjemmeriet – fremvisning af redskaber til hjemmeproduktion og smagsprøver •
Østagergård – Mel og Brød. Biodynamisk mel og færdigbagte brød • Dansk Vegetarforening – inspiration
til bæredygtige fødevarevalg • Lejre – Den Økologiske Kommune • Greenbike – salg forskellige typer cykler
og information om cykler til erstatning for familiebilen • Sønderborg Kommune – hvordan vi arbejder med
klimavenlig fødevarestrategi og landsbyudvikling • Osted Ost og Delikatesse – salg af oste og tilbehør •
Løff, Lejre økologiske fødevarefællesskab • Biodynamiske forbrugere – biodynamikken fra A til Z •
AndelsTanken • GreenSpeak – et nyt mobilselskab, hvor dine penge går til gode formål • Økollektivet •
Skovgården – lær at fremstille kaseinfarve af oprindelige økologiske materialer • EcoEgo – Green Living Made
Easy • Moving toy – salgsbod med ubehandlet håndskåret trælegetøj • Plantarum – salg af bøger om have
og selvforsyning • Biodynamisk information og salg af bøger • Lejregård – et økologisk børnehaveprojekt
i Lejre Kommune • Farendløse Mosteri – most og andre produkter • Interaktiv væg om om COOP’s 150 års
jubilæum som andelsforening – udstilling i SuperBrugsen i Hvalsø • Micro macro habitat – nye måder at leve
bæredygtigt på • De danske LAND Centre – Permakultur Demonstrationscentre • Permakultur Danmark •
Naturplanteskolen – præsentation, videnformidling og salg af flerårige grøntsager og skovhaveplanter •
Foreningen Frøsamlerne • Økologisk Samsø/Permakultur • Permahaven Gulereer • Naturmødet –
Verdens første folkemøde om natur • Økologisk sommerlejr • Permatopia – økosamfund på vej •
BEVAR – skaber boligtekstiler med patina – redesignet af kasserede jeans og skjorter • gradido.nu •
Bofællesskabet Frikøbing • Opstart af boligfællesskab i Hvalsø • Tranehøj – mere end et bofællesskab •
Mere Liv i Haven, Lejre og Landsforeningen Praktisk Økologi – og flere lokale PØ netværk •
Paradisbakkernes Skovhave • Paradisbakkernes Nyttehaver • Nye Rødder – naturterapi projekt for
flygtninge og indvandrere • Landsforeningen for Økosamfund – sociale fællesskaber og bæredygtighed •
Uddannelse – gerne en række boder i fællesskab om uddannelse • Omstilling Nu -Tværsam MØN •
Worldstory Festival • LØS-Ghana – Salgsbod med varer fra Ghana • Klap dit tag – erfaringer, leg med strå og
gode råd om stråtag • PermaByg – Rådgivende Ingeniør og Entreprenør • Gaia Huset • Fornyet Energi •
AURO.dk & Økomaling.dk • Small Planet v/ Lars Keller præsenterer: EcoCocon – Præfab vægelementer •
Lavteknologisk vandrensning og multtoilet • Glarbo & White ApS – udførelse og rådgivning, byggeri med
naturmaterialer • WaterCloset 2.0 • Egen Vinding og Datters materialer • Backlund – kildesorterende
toiletter, pileanlæg og multifunktionel energipil • Grøn spildevandsrensning med et beplantet filteranlæg
eller pilefordampningsanlæg • Ventilationsvinduet • Gamle mursten • Den blyfrie vandhane •
Component – træplade og isolering • Byggeholdet, Stråtag – Demonstration af oplægning af stråtag.
Prøv selv at tække.

Lørdag kl. 16.00: Toke Lars Bjarke rapper
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14
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Find stederne på kortene side 24–25.

55

11.50

12.00

11.15

12.55

41

Spis mindre kød – debat mellem vegetar og veganer Jørgen Holst

Hvordan omstiller vi transporten? Ellen Odgaard

41

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

10

Borgernære partikeltællere til måling af luftforurening Rolf Czeskleba-Dupont

16.20
15.15
16.20
16.20
15.15
15.15

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

13
14
16

Bæredygtige flygtningelandsbyer Per Bach – Jørgen Olesen
Lejre – Den Økologiske Kommune. Lyt, spørg og bliv inspireret Tina Unger
Borgerdag – 3. onsdag i måneden Bolette Nyrop

17.25

14.30

51
52

Naturvenlig klimatilpasning hos dig i øko-samfundet Phillip Bøgh

41

Fra Gyllegate til landbrug i økologisk balance Jørgen Holst
Udvikling af lerplade. byggeri med ler Jens Helt Jessen

34

Micro Macro Habitat Niels Peter Flint

15.15
17.25
16.15
17.25

14.30
14.30
14.30
14.30

56

Visning af småfilm om økologisk byggeri fra YouTube og andre kilder Tanja Ærtebjerg

U

Minibio

Lokal energi: Et svar på en overophedet debat om brændefyring Karen Abrahamson	K	
Kulturhusets sal

Hurtig omstilling til bæredygtig energi Gunnar Boye Olesen

Merkur Andelskasse – hvad kan vi bruge de alternative banker til? Merkur Andelskasse v/Claus Skytt	S	
55

14.30 16.20 Korndyrkning og bearbejdning i småskala (medbring gerne korn til bytte Dorte Ernst	S	
54
		eller småredskaber, som du synes, de andre kunne have glæde af at se)

16.20

15.15

14.30
14.30

17.25

14.30

14.30 16.20 Speaking Circles – hjælper folk til at træde i kraft og være sig selv, Annegrete Mølhave	S	
31
		når de giver en præsentation, holder tale, eller faciliterer et møde.

27

Hvad er permakultur? Introduktion til tankegang og begreber Grete Runnom Kristensen	S	
26

Omstillingsbutikken Grønne Hjerter – om omstilling i alle erhverv Tanja Aertebjerg	S	
25

Er det grøn religion og spiritualitet, der skal til for at redde verden? Niels-Simon Larsen	S	
21

11

Aktive ældre for bæredygtighed Erik Lemcke

14.30 16.20 Hvordan kan højskolerne bidrage til den bæredygtige omstilling?
		Rane Baadsgaard Lange/Vestjyllands Højskole/Netværk for Bæredygtige Højskoler

16.20

14.30

14.30 16.00 Indspark/wake up-call fra Lone Landmand omkring mad Lone Vitus/Lone Landmand	I	
		versus fødevarer, dyrevelfærd, et bæredygtigt livssyn

12.10

fredag

Start	Slut

12.00

		– kontakt hermansen.ebbe@gmail.com for info
11.15

Kulturhusets sal

Byg et dome-drivhus – vi bygger dome-drivhus og danner netværk Ebbe Hermansen		
Skovvej 40, 4330 Hvalsø

Scaling up Transition – from groups to fluxes Cristiano Bottone

		Der er deltagergebyr – fra 500 kr. – pris afhængig af om man er med 1 eller 2 dage

11.00		

10.00

10.00 12.00 Naturforbindelse – inka-værktøjer til at kontakte og kommunikere med naturen Helle Kibsgaard	S	
57
		(medbring evt. en blomst eller tre blade)

10.00 12.00 Vi skal uddanne os i bæredygtig omstilling – et nyt globalt aktionsprogram Lars Myrthu-Nielsen	S	
56
		er vejen videre for uddannelse for bæredygtig udvikling

12.00

10.00 12.00 Mobilisering til omstilling gennem kunst og forestillinger Frederikke Oldin
		 – skabende samarbejde mellem ildsjæle og kunstnere

10.00

54

41

Hvem skal eje den vedvarende energi? Jørgen Holst

Introduktion til biodynamisk havebrug og sunde afgrøder Lars Mikkelsen

10.45

10.00

Ved Økologisk Landsforenings bod

Walk & Talk Pia Nørhede	H2

53

17.30

10.00

Udstilling: Fremtidens bæredygtige arkitektur i Hvalsø og Lejre Kommune Bjørn Henrichsen	T	

10.00 12.00 Konfliktløsning i foreningslivet – hvor der er hjerteblod, er der konflikter
		 CFK – Center for Konfliktløsning, unge frivillige

17.00

10.00

*		 Plantning af lund af spisekastanjer på Frikøbing Steen Nørhede

Se detfaellesbedste.dk for info*		
Frikøbing, Åsen 5, 4330 Hvalsø

U

		Skole og grøn omstilling – lejer og åben skole Nadia R. Rathje
fredag

Y

		Udstilling: Vindmølle lavet af genbrugsmaterialer Steen Nørhede

Hele området

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

hele weekenden

Start	Slut

Workshops og aktiviteter
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17

17.25
16.20
18.00
17.00
17.25
16.20
17.25
16.20

14.30
14.30
15.00
15.00
15.35
15.35
15.35
15.35

Y
Y

Besøg Valsølillegård – bofællesskab og selvforsyning gennem 33 år Leif Bach Jørgensen
Rundvisning i Økosamfundet Hallingelille camilla Nielsen-Englyst

14

Netværksopbygning i lokalsamfund – permakultur Susanne Lautrop

Min vision for et Bæredygtigt Bofælleskskab ved Gribskov og Esrum Sø Nicolas Alstrup	S	
17

Udendørs ved Raketovn

Rygeost – Slow Food demonstrerer en unik dansk delikatesse Carsten Lunding	H1

Udendørs
Biblioteket

Å

Udendørs

Udendørs

Planteworkshop foran Hvalsø Bibliotek AnneMarie Sørensen

Cykelpolitik i Lejre kommune – paneldebat med moderator Kaare R. Skov Poul-Henning Friborg

Byttemarked: Giv hvad du har, tag hvad du kan bruge – gratis! Signe Termansen	H2

Y

Forandring gennem leg/at bevæge – at bevæges Lisbeth Kernfelt

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Find stederne på kortene side 24–25.

17.25
16.20
16.20
17.25
17.25
17.25
16.15
18.30
17.30

15.35
15.35
15.35
15.35
15.35
15.35
16.00
16.20
16.30

17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.25
17.30

16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
16.40
17.00

17.30
14.00
10.45
10.45
10.45
12.00
10.45
11.50

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

09.00

13.00

17.25

16.40

Lørdag

17.25

16.40

fredag

Start	Slut

16.20

15.35

26

41

Kulturhusets sal

13
17

Socialt entreprenørskab – en status Per Bach
Det selvforsynende asylcenter Maja Steensberg

33
41
51

Songs, Chants and Meditation (foregår på engelsk) Dada Krsnasevananda
Kogræsserforeninger – hvordan kommer du igang A–Z Nick Leyssac
Dobbelt så meget stråtag Jørgen Kaarup/Straatagets Kontor

Ved Økologisk Landsforenings bod

Biblioteket

16
Fællesskabsbaseret omstilling: Transition Town i praksis – Omstilling Ry Maria Temponeras	S	
17

Dobbelt så meget stråtag Jørgen Kaarup / Straatagets Kontor

Etablering af økologisk og bæredygtigt bofællesskab i Lejre kommune Niels Boye	S	
15

Hvor bliver økolandsbyen til det bæredygtige villakvarter? Rebecca Bang Sørensen	S	
14

Hesselbjerggaard – et multifunktionelt økologisk landbrug i Lejre Michael Svane	S	
13

Griselaug – erfaringer med økologiske frilandsgrise i et fællesskab Anders Rasmusssen	S	
11

Byttemarked: Giv hvad du har, tag hvad du kan bruge – gratis! Signe Termansen	H2

Walk & Talk Pia Nørhede	H2

Lån en bog og få en rose Helen Bruus

X

57

Natural Beekeeping Nadia Rathje
Pitstop for sjælen: Meditationsandagt i Hvalsø Kirke (for voksne) Anne Spangsberg

55

Del dine omstillingsinitiativer Nynne Louise Bach

Kulstoffet i luften (CO2) skal tilbage til jorden, hvor det kom fra Steen Nørhede	S	
54

27

Det Bæredygtige Verdenssyn Matawan Baio

Ny inspiration til havearbejdet med Maria Thuns såkalender Marianne Jung Christensen	S	
26

10

Borgernære partikeltællere til måling af luftforurening Rolf Czeskleba-Dupont

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Miljøpolitisk topmøde – paneldebat Jørgen Holst

Demain – Film om klimaet under forandring. Fokus på de, der forsøger at ændre det Jørgen Jørgensen	I	

Plænen/fodboldbanen

Udendørs

Y

Kaniner – fra bur til bord Finn Paaske
Gøgl med ild Sarah Eckhardt-Læssøe

Udendørs

Y

Yoga for alle (medbring yogamåtte eller tæppe) Karima Menouar Kirkegaard

Det fælles bedste – med kommunen som medspiller Julie Becher		
Skovvej 40, 4330 Hvalsø

Penge som tryllestøv – kontopenge, finansbobler og alternative pengesystemer Ib Ravn	S	
55

Det lille grisehold Marianne Christensen

Økosamfundsbevægelsens visioner og praksis – for en bæredygtig fremtid Niels Aagaard 	S	
40

Grønne uddannelser indenfor permakulturen Kurt Holm

15.35 17.25 En fremsynet folkeskole. Folkeskolen og dens almendannende funktioner Jakob Jespersen	S	
25
		skal være en drivende kraft i den store omstilling.

16.20

14.30

fredag (forsat)

Start	Slut

Workshops og aktiviteter

18
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19

11.50

Naturtro – en moderne mytologi om, hvad vi ønsker os fra fødslen af. Finn Gemynthe	S	
21

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Find stederne på kortene side 24–25.

11.50
10.45
11.50
10.45
12.55

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00

24

27
30
31

#foodcandoit Amalie Ørsted
Energimedicin – lær at passe på dig selv i en hektisk hverdag Rikke Bendixen
Konflikthåndtering – live-mægling og hands on! Birthe Blåbjerg Jakobsen

Skovhaver i UK – præsentation af 10 engelske skovhaver, så vi kan lære af deres erfaringer Candela Vargas	S	
26

Fremtidens økonomi – bud på det økonomiske system efter omstillingen Niels Aagaard	S	
25

Giftfri have-kampagne med lokale vandværker Ole Dall

11.50

10.00

Cultivating Permanence – Meditation through Permaculture Eyes. Dada Krsnasevananda	S	
37

Få forretningssparring fra Lejres erhvervschef og mentorer fra det private erhvervsliv i Lejre Thomas Hørdam	S	36

34

11.50

11.50
11.50

10.00
10.00

41

42

Klimacoaching for en bæredygtig hverdag – hvordan og med hvem? Pia Duus Jensen	S	
51

Erfaringsværksted for administratorer – udveksling af administrative erfaringer Lone Øhrberg	S	
43

Sociokrati – introduktion til en ny styreform Frands Frydendal

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Grundlæggende tanker om fremtidens landbrug Farendløse Mosteri

Udendørs

U
Y

Visning af småfilm om bæredygtig økonomi fra YouTube og andre kilder   Tanja Ærtebjerg
Yoga for alle (medbring yogamåtte eller tæppe) Bettina Westergaard

Udendørs ved raketovn

Økosamfund på fritidsbasis på Sjælland Anne Marie

13

Mobile hønsehuse (medbring gerne papir og farver til at formidle de fælles budskaber/resultater) Niels Nørskov	S	 11

Slow Food rygeost-workshop Cornelia Kaas	H1

Udstilling: Fremtidens bæredygtige arkitektur i Hvalsø og Lejre Kommune Bjørn Henrichsen	T	

Minibio

W
Slow Food Youth Cph – Pop up frøbombe-værksted Marie Linea Østergaard

Plæne/fodboldbanen

Å

Skrotkunst – skab kunst af ting fra containeren – leg med farvede plastrør Jens Peter Mølgaard

Økologisk Byggeri er byggeri med omtanke Flemming Abrahamsson/Fornyet Energi aps	K	
Kulturhusets sal

Spildevand med energioverskud – produktion af energi ved rensning af spildevand Peder S. Gregersen	S	
57

Klimaansvarlige investeringer i kommuner og pensionskasser Katrine Ehnhuus	S	
56

Gaveøkonomi og gavecirkel – en økonomi i balance (medbring evt. en gave) Annette Buhl	S	
55

54

11.50
11.55

11.05
11.05

16
26

Træhus Bornholm og udbredelse af økologisk byggeri Mads Kissow
Permakultur – netværk og læring Cathrine Dolleris

11.05 11.50 Lokalorganisering af foreningsnetværk – fokus på organiseringen af mennesker Sandra Villumsen	S	
14
		i aktive netværk – erfaringerne fra folketræffets deltagere

11.50

11.00

10.00

11.05

17.00

10.00

11.50

17.00

10.00

11.05

13.00

10.00

11.50

11.50

10.00

11.05

11.50

10.00

17.00

10.45

10.00

10.00

11.50

10.00

10.00 11.50 Jordbrugsfonden Samsøkologisk – inspiration til dannelse Thorkild Ljørring
		af fælleseje af landbrugsjorden for fremtiden

10.00 11.50 Hvordan kan jeg bidrage til den grønne energiomstilling? (deltagerne skal gerne Willi Christiansen	S	
52
		medbringe store billeder af deres nuværende energianlæg der, hvor de bor,
		samt billeder af hvor anlæggene kunne forstørres/ændres/installeres)

11.50

10.00

lørdag

Start	Slut

10.00

10.00 12.55 Pionerbyer i den bæredygtige omstilling – oplæg af medstifteren af økosamfundsbevægelsen Alternativet	S	
40
		Ross Jackson og folketingsmedlem Christian Poll

12.55

10.00

10.00 10.45 Del dine omstillingsinitiativer – bliv ambassadør for Jens Hansen
		kortlægning af omstillingsaktiviteter nær dig

10.00 12.55 Udkast til et brætspil: Grundlæg et økosamfund. Kom med gode idéer til et sjovt brætspil Eberhard Bechtle	S	
33
		(medbring pap i forskellige størrelser og tykkelser, papir i tung kvalitet,
		sakse, lim, farveblyanter, små figurer, små mønter)

10.00 10.45 Kom i gang med indendørs ormekompostering (medbring gerne 2 ensartede Bryan Traum/EcoEgo	S	
32
		plastikspande eller kasser, som passer ind i hinanden, og kom evt. med en syl eller lommekniv med en syl
		– vi kommer med så mange spande/kasser, som vi kan finde)

12.00

10.00

10.00 11.50 World Café: Visioner for en bæredygtig fremtid inden for de fire dimensioner: Nicolas Alstrup	S	
23
		Socialt, praktisk/økologisk, økonomisk, verdensbillede.

10.00

lørdag (forsat)

Start	Slut

Workshops og aktiviteter

20
DET FÆLLES BEDSTE 2016 · HVALSØ 22.–24. APRIL
DET FÆLLES BEDSTE 2016 · HVALSØ 22.–24. APRIL

21

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Find stederne på kortene side 24–25.

11.50

Frøsamlerne, et Noahs ark-projekt. Frøsamlernes betydning i den overordnede sammenhæng Birgit Brink Lorenz	S	 32

12.55

Debat om bæredygtighed i uddannelsessystemet Helene Meden Hansen

12.55
12.55

12.10
12.10

12.55
14.00
14.00
12.55
12.55

12.10
12.10
12.10
12.10
12.10

16
17

Cob-byggeri og om at bo i et cob-hus Bjarne Grube Wickstrøm
AndelsTankens Bæredygtig Bosætning Projekt Niels Holck

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Mogens Juul	S	
30

14.00
14.00

12.10
12.10

37

Transformation of Consciousness Dada Krsnasevananda

14.00
15.00

12.10
13.00

Y

Frokostmøde om nyoprettet tænketank om permakultur, medlemsrekruttering Inge Sidenius Petersen

Foredrag: The transition movement, towns and street – the future (foregår på engelsk) Rob Hopkins	I	

Y

Wi gong. Kinesiske energiøvelser med certificeret wuji gong instruktør Preben Lund Foged Rasmussen

13.15

14.00

Dobbelt så meget stråtag Jørgen Kaarup/Straatagets kontor

16

13.15 15.05 Den skabende legeplads – et samfundperspektiv. Om små halmhuse, røgvaskere, Steen Møller	S	
13
		spildevand der bliver til mad, ovne der laver varmt vand og el, om total off grid-løsninger

13.15 15.05 Landbrugets Fremtid (medbring papir – eventuelt nogle kort, Rasmus Blædel Larsen	S	
11
		f.eks lokale danmarkskort, som vi kunne bruge til at skitsere nye strukturer på)

12.55

12.10

Udendørs

Udendørs

Y

Y

12.10 12.55 Opstart af et nyt nationalt skolehavenetværk Karen Stevnbak Andersen
		 – tanker bag netværket, hvad skal det indeholde?

AndelsTankens Bæredygtig Bosætning Projekt Hanna Smidt

Kulturhusets sal

Udendørs

14.00

12.10

Halmbyggeri i dag. Case: Rønde Frie Skovbørnehave Caroline Meyer White
Y

12.55

12.10

Økologiske byggematerialer – find vej i junglen, hvornår er et produkt økologisk? Lars Jørgensen	S	
57

12.10 14.00 Det nede på jorden – vi skal ud i naturen på opdagelse for at lære om planter Luna Sofie Desezar Frederiksen
		og deres egenskaber (medbring gerne tørklæde til at samle urter, evt en lille kniv og egne botanikbøger)

12.55

12.10

12.10 12.55 Danske ingeniører og arkitekter – fra miljøets frontkæmpere i 1986 til Sergio G. Fox	S	
53
		miljøets skjulte fjender i 2016 – hvad skete der?

43

Omstillingens nødvendige opgør med umyndiggørelse, fremmedgørelse og stress Nadja U. Prætorius	S	
42

34

Bæredygtige ferier Ditte Kathrine Engelstoftegård

12.10 14.00 Sammen om mere grønt – hvordan får vi alle indbyggere i en Thomas Roland
		provinsby til at fordoble deres grøntsagsindtag?

14.00

12.10

12.10 15.05 Repair Café Danmark – dont throw it out – fix it – få ting til at holde længere og minimer Anja Nielsen	S	
32
		overforbrug (medbring ting, der skal repareres (elektronik eller tekstiler/tøj) samt nødvendige reservedele
		/helt særligt specialværktøj. Vi har det basale)

lørdag

Start	Slut

26

Madspild og skraldeordning – kom godt igang med at skralde Christian Krog Rasmussen	S	
27

Grave-fri/pløje-fri dyrkning Karoline Nolsø Aaen

Er der noget på den anden side af omstillingen – og hvordan kommer vi derover Jørgen Steen Nielsen	S	
25

15

AndelsTanker om grønne projekter som omstillingsmotorer Niels Holck

12.10 14.00 Indiansk visdom. Workshop 1: Personlige Beslutninger i balance
		Workshop 2: Kollektive beslutninger i balance

14.00

12.10

14

13

Startpakke for økosamfund – do’s and don’ts! Camilla Nielsen-Englyst

Udendørs

Udendørs

11

W

W

56

Høns for dummies – lær at holde høns Stella Randal

Lær 5 af de vigtigste permagrøntsager at kende med alle sanser! Naturplanteskolen

12.10 14.00 Introduktion til Community Organising – kunsten at organisere Andreas Lloyd
		lokale borgere og foreninger til at engagere sig og arbejde sammen

12.55

11.05

11.05 11.50 Spagnumfri dyrkning – fremstilling af kompostbaseret pottemuld og såjord. Julie Priess Hansen
		Udfordringer ved dyrkning

11.05

11.05 11.50 Erfaringer med reparationsværksted siden 2001 fra Høje-Taastrup Knud Anker Iversen	S	
34
		 – formidling af erfaringer med at have et værksted, der reparerer det, som »ikke kan betale sig« at reparere

11.05

11.05 11.50 Helbredende natur – at arbejde for vidensdeling og netværk inden for terapiformer Carsten Ørting Andersen	S	
30
		der anvender natur, havebrug, landbrug og dyr

lørdag (forsat)

Start	Slut

Workshops og aktiviteter
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23

15.05

13.15

23

Cirkel m. talestav – heale, skabe balance og fred Dorte Lykke Holm

15.05
15.05
15.05

13.15
13.15
13.15

27

33

Kampen om fortællingerne – er der brug for en spirituel landsforening? Rolf Jackson	S	
40

Hvad er et væredygtigt menneske? Christian Dietrichsen

Lokale valutaer fremmer lokal omstilling – bytte-, dele- og gaveøkonomi Ditlev Nissen	S	
31

Den bæredygtige hverdag Marie Daugaard

26

21

Tøj – bæredygtige klæder Thea Hestbjerg

15.05
15.05

13.15
13.15

15.05

13.15

Grøn spildevandsrensning med tagrør og gul iris Rene Kilian

14.00

13.15

15.05
14.00
14.00
15.05
15.05

13.15
13.15
13.15
14.20
14.20

15.05
15.05
15.05
15.05
17.00
17.30
17.00
17.30
17.00
17.25
18.30

14.20
14.20
14.20
14.20
15.00
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
17.30

10.00

12.00

Søndag

15.05

14.20

W

Udendørs

Udendørs

Y
Y

Leslåning – for haveejere og andre Johan Fast
Leg dig ind i fællesskabet og bliv glad. Lege for børn og voksne Britta Edelberg

Kulturhusets sal

Generalforsamling for Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Niels Aagaard

Salen

Generalforsamling for Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB) Karen Abrahamson	K	
Kulturhusets sal

Grøn dating – varm op før festmiddagen lørdag Karen Margrethe Jensen

Eriksholmvej 26, 4390 Vipperød
Rundvisning på speciallandbruget Muld (medbring fodtøj, der kan tåle en tur i marken) Ane Hoffmeyer	

41

Generalforsamling for Omstilling Danmark Tanja Ærtebjerg

Film: Intet bliver som før, instrueret af Naomi Klein Jørgen Jørgensen

Generalforsamling for Landsforeningen Praktisk Økologi (PØ) Trine Krebs	H3

Biblioteket

Udendørs

The Wisdom Tree – American ritual for finding guidance in nature Dada Krsnasevananda
Kunstnersalon med lokale kunstnere i Kulturstrædet Helen Bruus

55

Mine ønskede økonomiske og sociale reformer i Danmark Ross Jackson
Y

43

Lav din egen plantejord Karna Maj

Del dine omstillingsinitiativer – bliv ambassadør til kortlægning af omstillingsaktiviteter nær dig Andreas Wolf	S	 42

Rød/grøn landbrugspolitik v/Jørgen Holst, lokal økolandmand/Enhedslisten. Jørgen Holst	S	
41

25

Kogræsserforeninger som værktøj til udfasning af lav dyrevelfærd i industriel kødproduktion Stella Randal	S	
17

Meningsfulde fællesskaber med plads til – og brug for alle – inspiration med erfaringer fra Vimby Lis Ellemand	S	14

Lokale i Ungdomshuset

Y
Videoworkshop Katja Hemming Hansen

Rundvisning på det økologiske Landbrug Hegnsholt Johanne Schimming		
Se detfaellesbedste.dk

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

Spagnumfri dyrkning – mikroskop til observation af orme. Kompost i forskellig grader af modning Teresa Fresu

Lejre Folkemosteri – organisering og funktion i praksis Lejre Folkemosteri v/Inge Olsen		
Aggerupvej 4, Kisserup, 4330 Hvalsø

14.20 15.05 Bedre genbrug af ressourcerne Marie Kirstine Pilegaard
		 – muligheder i materialegenbrug, cirkulær økonomi og upcycling

14.00

13.15

lørdag

Start	Slut

14.00

13.15

Kulturhusets sal

57

Bæredygtighed på højskoler – erfaringsudveksling med andre Rasmus Vincentz	S	
56

13.15 15.05 Præsentation af LØB’s debat: Caroline Meyer White
		Håndhævning af en fornuftig lovgivning: Økologi i det Danske Byggeri!

15.05

13.15

54

Økologi og bæredygtighed på skemaet i folkeskolen og gymnasiet Lene Rank Andersen	S	
53

Hvordan får vi de andre med? Hvordan får vi en bredere forankring i den danske befolkning? Dan Boding-Jensen	S	 52

Bæredygtighed og bevidsthed – hvad er bæredygtighed? Kathrine Elizabeth Lorena Johansson	S	
51

13.15 15.05 Bæredygtig lokal fødevareforsyning og basisindkomst Lars Myrthu-Nielsen
		 – hånd i hånd for at sikre lokal forankret produktion og selvforsyning

15.05

13.15

13.15 14.00 Bæredygtig fiskeripolitik v/Søren Egge Rasmussen MF Enhedslisten Jørgen Holst	S	
41
		og Søren Jacobsen (Foreningen Skånsom Fiskeri)

15.05

13.15

Find stederne på kortene side 24–25.

Workshop/aktivitet	Sted	Lokale/note

13.15 15.05 Vildere natur i Danmark på naturens præmisser Rune Engelbreth Larsen
		 – mindre naturforvaltning og mere naturforvildelse

15.05

13.15

lørdag (fortsat)

Start	Slut

Workshops og aktiviteter

Åsen

P

10 minutters gang

P

P

23

24

25

26

12

22

21

27
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15
13

14
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S

P

17

11

16

P

30
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Å

G

H2
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31
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10

33

P

H1

Y

W

ask
der/opv

34

35

36

37
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P

P
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I
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V
Hovedgaden
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Praktikken på DET FÆLLES BEDSTE
Agenter – de går rundt i Hvalsøs gader og hjælper
dig med at finde vej. Kend dem på deres flotte DET
FÆLLES BEDSTE-rygsække fyldt med grej til liiige at
hjælpe noget mere – f.eks. småt førstehjælp, cykelpumpe, hovedpinepiller og lidt optørringsgrej. De
ved også noget om parkering i Hvalsø. Agenterne er i
Hvalsø gader fredag 9.00–21.00, lørdag 9.00–17.00 og
søndag 9.00–15.00.

Jeg har spildt noget – sørens osse, det er helt
okay. Find nærmeste rengøringsstation på kortet,
så du selv kan tørre og rydde op. Tak.

Toilettet er uhumsk – årrh, for kattens. Vi glæder
os meget over, at du tager det gode ansvar på dig og
får rettet op på skaden. Kan du ikke selv klare det, så
meld ind til infopunktet. Tak.

Infopunkt/registrering: Når du er klar til at
indregistrere dig og få dine madbilletter, så finder
du registrering i infopunktet på Hvalsø Bibliotek (K).
Infopunktet har åbent fredag 9.00–18.00, lørdag
9.00–18.00 og søndag 9.00–15.00.

26

I Madgaden finder du: GRO Køkken, Asparges
knejpen, Oplevelser på Svanholm, Herslev Bryggeri,
Hvalsø Spisehus, Speciallandbruget MULD,
Københavns Madhus, Herthadalen og ØKOllektivet.

MENUKORT
• C
 hili sin carne med cremefraiche og
hakkede rødløg, ris og brød
• B
 raiseret gul bosnisk køkken (gulerod)
med tomat og løg og brød til
• Pølsevogn: Pølse med surkål,
æble-/løgkompot, brød og sennep
• Jordskokkesuppe med brød
• H
 øjt belagt vegansk smørrebrød med
diverse side orders
• S
 tor salat af vildt og tamt grønt og s piret
byg, persillecreme og en bolle
• Pulled pork, coleslaw og surt



• Grillede løgskaller, stegt gulerod, frisk ost,
skanke fra tyrekalv

Madboder ligger samlet på Skolevej ud for Hvalsø
Hallerne. Her kan du hente din mad, hvis du har en
madbillet. Din madbillet venter på dig i infopunktet
(K), hvis du har købt på forhånd. Vi har et ekstra,
begrænset antal madbilletter til salg i infopunktet.
Madboderne har åbent fredag–søndag fra kl. 12–14.
I løssalg koster et økologisk frokostmåltid 85 kr.
Hver dag under Folketræffet forvandler området
foran Hvalsøhallerne sig til en overdådig madgade.
Alle, der har købt en madbillet, kan vælge mellem et
økoflødighedshorn af lækre frokostretter. Du tager
en tur rundt i gaden og lader næsen og øjnene træffe
dit valg. Hver dag er der ti forskellige tilbud fra vores
otte madboder. Vegetarisk, vegansk, kød og fisk – du
vælger selv. Alt er økologisk og lavet af folk, der gør
sig umage og laver forførende god mad.

• Indisk dahl med raita og naan
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• S
 andwich med kalv, brændte løg, grov
remo, grønt og urter og frugt
• S
 jællandsk porchetta: God gris rullet med
havtorn, gule sennepsfrø, r amsløg og
fennikel
• S
 andwich med laks, ramsløg, grønt og
urter og frugt
Ret til ændringer forbeholdes. Der vil ikke være
samtlige retter alle tre dage.

Fik du ikke fat i en madbillet, så anbefaler
vi at du forsøger at få et måltid hos BagerSofus,
Hvalsø Spisehus, cafeteriet i Hvalsø Hallerne hos
Laila, p
 izzariaet i Hvalsø Hovedgade eller hos
SuperBrugsen i Hvalsø.

Opvask/service: Vi vil ikke have en masse grimt
 ffaldsengangsservice på et folketræf, som handler
a
om at passe på vores resurser. Det er også vidunderligt at spise af rigtigt service. Nyd det! Når du skal
have dit service vasket op, så finder du opvaskeboden midt i madgaden på Skolevej – lige midt for
hallerne. Her er et sejt opvaskehold, som du gerne
må dunke i ryggen. Mangler du service, fordi du har
glemt det, eller det er blevet væk, så kan du skaffe
dig noget i byttemarkedet i Hal 2 (H2).

Mad og fest lørdag aften koster 200 kr. og er
inkl. stor økobuffet og 2 bands og dj. Festen starter
kl. 19.00 i Hvalsø Hallerne, og der er kun adgang for
mennesker med billet – af hensyn til brandregler og
sikkerhed. Vi har et begrænset antal billetter til festen til salg i infopunktet. Husk dit service til festen.
Du kan også købe billet kun til musikken for 50 kr. –
døren åbner så kl. 21. Festen lukker kl. 02.00.

Kaffe/kage – og husk nu din kop/tallerken! Der
er flere muligheder: Folkevogsnrugbrød, Cocs
Kaffe, som står tæt ved den åbne scene (Å), Hvalsø
Gymnastikforening og Hvalsø Spejderne, som sælger
kaffe og hjemmebag i deres bod ved indgangen til
Hvalsø Bibliotek (K). Frikøbing økobofællesskab har
en tebod i Hvalsø Hallerne. Hvis du kan overskue det,
er det en smart idé at have din termokande med.
Gro Café ved Hvalsø Station holder åbent fredag og
lørdag kl. 10–18 og søndag kl. 10–13. De tilbyder te
og kaffe og småkager og dejlige, indendørs lokaler.

Drikkevand: Lejre Kommune er berømmet for
at være vandreservoir for storesøster København
– derfor, kom ud og smag, hvor vand til ret mange
danskere kommer fra. Der er vandhaner overalt.
Husk din dunk. Særligt står der er en stor vandtank
ved den store åbne scene (Å). Skål i rent grundvand,
som vi skal passe på.
Parkering er markeret på kortet. Vigtig er, at du
ikke må parkere på SuperBrugsen Hvalsøs P-plads.
Det er vigtigt, for alle skønne medarbejdere i SuperBrugsen tager på arbejde for at servicere os – og så
skal deres P-pladser også være til deres kunder, så
de ikke fortryder, at de byttede en helligdag ud med
arbejde.

Elbiler kan parkere og oplades umiddelbart uden
for Kulturhuset (k) på kortet.
Affaldssortering: DET FÆLLES BEDSTE sorterer i 9
fraktioner: Restaffald, hård plast (1,2,5), pap, papir,
metal, glas, madaffald, pant og blød plast. Se på
kortet side 24, hvor du kan finde de relevante affaldsspande. Hjælp dit eget folketræf med at være superseje til affaldshåndtering. Hvis ikke vi kan, hvordan
kan andre så? Meld ind i infopunktet (K), hvis du
opdager en skraldespand, som er meget for fuld.
WIFI: Følgende steder kan du koble dig på trådløst
wifi: Hvalsø Hallerne (H1, H2,H3), Hvalsø Skole (s)
og Hvalsø Bibliotek (k).

Lejrebaren, husk selv dit glas! På folketræffet

Vært/gæst: Har du glemt, hvor du skal sove, så

drikker vi lokalt: Herslev Bryghus byder ind med
4 fadølshaner og 2 sodavand. Farendløse Mosteri
sælger moster og gode varer fra Olsen Cider: Cider
fra fad, cider på flaske, solbærbrus fra fad (alkoholfri
– til børn og barnlige sjæle), æblemost i glas og på
flaske og mjød. SuperBrugsen Hvalsø byder ind med
en bæredygtig vinbar. Hornbeer byder ind med 2
anlæg med i alt 4 haner. LejreBaren er at finde i Hal 1
og har åbent fredag 10.00–23.00, lørdag 10.00–02.00
og søndag 10.00–14.00.

meld dig i infopunktet på Hvalsø Bibliotek (k).

Kørestolsbrugere eller gangbesværede:
Der er adgangsforhold både til hallerne, skolen,
biblioteket, kulturhuset, Østergadecenteret, Vores
Hvalsø - ja sådan set overalt, så vi håber, at du vil
komme.

Toiletter: Se kortet side 24.
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Tak til borgere i Hvalsø, tak til
lokale foreninger, som har h
 julpet
– tak til hele Lejre Kommune
Alle foreninger bag DET FÆLLES BEDSTE vil gerne sige tak til
alle gode borgere i Hvalsø og i hele Lejre Kommune, som har
bakket os op, troet på os, givet os gode råd og åbnet døre og
vinduer op, så vi kunne slå rod og være overalt i jeres hjem,
lokaler, haver og rum. Det har betydet rigtigt meget for os, at
få så stor opbakning til at lave et folketræf der, hvor I ånder
og bor. Vi håber, at I synes, at det folketræf I får tilbage i gave
for jeres engagement er det hele værd.

Vi tweeter under hashtagget
#detfaellesbedste under folketræffet.

Tryk: Narayana Press
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