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Projekttitel: land.skab. Bæredygtighed og Fællesskab
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Kategori: Attraktive levevilkår
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Uddrag af projektbeskrivelsen (pkt. 2.14):
land.skab er et forholdsvist nyetableret fællesskab på en mindre landbrugsejendom ved Rostved.
De udfordringer vi har mødt er til dels generelle og vil kunne komme andre til gavn, som gerne vil bo flere
sammen for at kunne udnytte ressourcerne bedre – både de økonomiske, de materielle og de sociale
ressourcer.
I vores optik kan en landsby have held med at tiltrække nye beboere, hvis det er muligt at etablere et
levefællesskab. Gennem de seneste to år har vi erfaret en voksende interesse for at etablere fællesskaber
som vores. Problemerne vi har mødt er blandt andet at finde de rigtige rammer til dette.
Vi tror der er en ny bevægelse på vej, en lille modtrend mod urbaniseringen, og at landsbyfællesskab og
social bæredygtighed er en måde at gentænke landsbyen. Gennem vores netværk og gennem medierne
fornemmer vi en øget interesse for at bo og leve i kollektiver, eller andre fællesskaber, hvor man kan bruge
hinanden og de ekstra ressourcer, der kommer af at være flere, og en øget og voksende interesse for at
flytte tilbage og ud på landet, og nyde de mange ting, som landlivet kan tilbyde.
Derfor er vi nu blevet bidt at ideen og tanken om at sprede vores erfaring og viden til inspiration og hjælp for
andre, til at igangsætte lignende fællesskaber.
Vi vil afholde en række netværksmøder og vidensdelingsarrangementer, hvor folk kan udveksle viden og
erfaringer omkring etablering og strukturering af et levefællesskab. Vi har allerede en række videnspersoner
og samarbejdspartnere, som har givet tilsagn om deltagelse. Etablerede og nye fællesskaber vil kunne
komme og blive inspirerede med gode råd og konkret vejledning, ligesom netværksmøderne vil samle
materiale til en pixi-bog eller guide for nye fællesskaber på landet.
Parallelt med netværksmøderne vil vi oprette en hjemmeside, hvor der kan kommunikeres omkring de fælles
udfordringer samt en delt kalender med events i de fællesskaber, der indgår i netværket.

