Samarbejde med lokalsamfundet

Vi er åbent for lokalsamfundet og lokale iværksætter. Det
kunne være en landmand, som ansættes i den biodynamiske landbrug, iværksætteri, formidling og andre former for
samarbejde.

Tidsplan

Projektet har været undervejs siden 2015. Vi leder efter ejendom, jord og
landmand, eller et eksisterende landbrug, vi kan samarbejde med.

Kontakt

Vil du bidrage til at fremme fællesskabets vision med idéer, kontakter, viden, rådgivning, penge eller noget helt andet eller vil du gerne høre mere
og måske blive en del af drømmen, så kontakt os!

Biodynamisk

Landbofællesskab
...på vej

Folkene bag biodynamisk landbofællesskab:
• Lene Lynggaard, skolelærer med hang til kvalitet og bæredygtighed
• Preben Lynggaard Sørensen, født og opvokset på landet, økonomichef og erfaren kollektivist
• Andreas Hopf, tilflytter, sygeplejerske, vegetar, vil gerne eksperimentere med gedehold og ost
• Lise Thorsen, lærer, går op i selvforsyning, initiativtager til fælleshave
med økogrøntsagsdyrkning
• Karen Schenker, procesteknik ingeniør, vil gerne ekperimentere med
en mere bæredygtig levevis hele vejen rundt, også i byggeri
• Kirsten Bjerge, køkkenleder på Vestjyllands Højskole, erfaring med
økologisk og biodynamisk landbrug.
Kontakt Kirsten Bjerge: 6126 6199 / kirsten@bjerge.com

Biodynamisk landbofællesskab

Biodynamisk landbofællesskab

“Vi er et rummeligt fællesskab, som vil leve i
og med naturen med et biodynamisk landbrug
som omdrejningspunkt. Derved vil vi gøre vores
bidrag til at genoprette naturen og være til
inspiration for andre.”
Kernen

Vi tilstræber bæredygtighed i det daglige
liv med en høj grad af selvforsyning med
biodynamiske/økologiske fødevarer.
En sund økonomi er basis for vores aktiviteter. Vores kerneværdier er rummelighed/
storsind og virkelyst.
•
•
•

Her er plads til forskellighed og det individuelle menneske.
Her er plads til at eksperimentere.
Hver især har ansvar for fællesskabet.

Vores fællesskab er åbent og indgår i relationer med det omkringliggende samfund.

Fællesskabet

Vi vil stimulere hinandens virkelyst – sammen kan vi mere.
Ansvarsområder bliver uddelegeret, så vi får korte beslutningsprocesser. Løbende uddanner vi os i, hvordan vi tager
positiv hånd om mulige uoverensstemmelser. Vi afstemmer
vores forventninger og laver konkrete aftaler om forpligtelser og rettigheder. Vi har forskellige kompetencer, som vi
bidrager med til fællesskabet og vi lærer af hinanden.

Fællesskabets fysiske rammer

Fællesskabets fysiske rammer består af et fælles biodynamisk/økologisk landbrug, et fælles hus og private boliger, som
ligger tæt ved hinanden.
•
•

•

Det fælles landbrug bidrager i den første fase til fællesskabets selvforsyning med mulighed for udvikling.
Fælleshuset fungerer som et vigtigt mødested med fælles køkken
og fællesspisning. Det
skal gerne indeholde
fleksible lokaler for
fællesaktiviteter, gæsteværelser og udviklingsmuligheder.
De private boliger har
forskellige størrelser og
bliver grundlæggende
bygget bæredygtigt og
med et udtryk, der passer til stedets ånd.

Økonomi

Som udgangspunkt har fællesskabets medlemmer deres egen private
økonomi med månedlige bidrag til fælles udgifter.

Potentielle udviklingsmuligheder

Stedet skal byde på udviklingsmuligheder, såsom omlægning til biodynamisk landbrug; en højere grad af selvforsyning; dyrehold, dele ressourcer som f.eks transportmidler, vaskehus, værktøj; gårdbutik, café,
restaurant; lejeboliger; som basis for iværksætteri; for formidlingsaktiviteter eller andet.

Biodynamisk landbofællesskab

