
En VErdEn i balancE?
– gi’ VisionEn En chancE!

lørdag den 25. marts 2006 
på den frie lærerskole i ollerup (sydfyn)

Forårsmøde i Øko-net med seminar og fest

bæredygtighed i en globaliseret Verden
– hvad er udfordringerne 

og hvad kan vi bidrage med?

Kl. 13.00-18.00 > seminar med bl.a.:

Knud Vilby • forfatter og ulandsdebattør
Troels Mylenberg • leder af journalistuddannelsen, SDU
hallvard smørgrav • Folkehøjskolerådet i Norge

Kl. 18.00-? > Mad & Musik • Økologi & Kultur:

stor økologisk festmiddag, alsidig øko-bar

& festkoncert med:

bEnny holsT Trio
med Jacob rathje & Martin andersen

Tilmelding: Senest mandag d. 20. marts (se programmet for alle 

detaljer vedr. seminar, festmiddag, evt. overnatning, priser/betaling)

Tlf. 62 24 43 24 • www.eco-net.dk • www.balanceakten.dk
arr.: ØKo•nET
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lørdag d. 25. marts 2006

9.30-10.30: ankomst og tjek-in i forhallen ved spisesalen på 
Den frie Lærerskole. Der serveres kaffe og te.

10.30-12.30: Årsmøde og generalforsamling. 
Øko-net’s generalforsamling 2006 afholdes i foredragssalen på 
Den frie Lærerskole.
Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-net’s hjem-
meside), herunder beretning om Netværkets forgangne år. 
Forslag, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, sendes 
senest 14 dage før mødet til bestyrelsen / sekretariatet.
Nye medlemmer er velkomne til generalforsamlingen.

12.30-13.00: Fortsat ankomst og tjek-in. 
Øko-frokostsandwich (som skal bestilles særskilt og koster 35 
kr. pr. stk. der betales ved tilmelding – en sku’ være nok:-).

13.00-18.00: seminar: 
bærEdygTighEd i En globalisErET VErdEn 
– hvad er udfordringerne og hvad kan vi bidrage med?

13.00-14.15: To indledende og perspektiverende oplæg – om 
Afrika og Danmark:
• Knud Vilby, forfatter og ulandsdebattør
“at finde fodfæste og skabe sig en eksistens 
– om afrikanske udfordringer”
Knud Vilby har netop udgivet bogen ‘Uafhængig? – Afrikanske udfor-
dringer’. Den er baseret på samtaler med tanzanianere, der beskri-
ver drømmene og forventningerne fra før uafhængigheden i 1961 
og udviklingen frem til i dag. Der er betydelig harmoni i Tanzania, 
og der er en vis økonomisk vækst, men ikke nok til at bekæmpe fat-
tigdommen eller skabe beskæftigelse for alle de unge, der vokser op.

• Troels Mylenberg, leder af journalistuddannelsen, Syddansk 
Universitet
“at komme tørskoet igennem velstands-overfloden 
– om danske udfordringer”
I Danmark præsenteres der i primetime-timerne på tv velstandspro-
grammer for friværdi-Danmark – færre seere gider se lange, tunge 
dokumentarprogrammer om principelle og væsentlige samfundsprob-
lemer.

14.15-14.45: Et konkret bæredygtighedsprojekt fra Afrika illu-
streret med billeder:
• bjarne laustsen, projektmedarbejder i Øko-net og 
bo bramming, formand for Øko-net
“Energi- og miljø – et bæredygtig udviklings- og 
uddannelsesprojekt i Karatu, Tanzania”

14.45-15.20: Pause med kaffe, te og kage
Husk at medbringe diverse materialer og projekt-idéer til at 
lægge frem på udstillingsbordet.

15.20-16.00: Inspiration fra det norske højskoleprojekt:  
Pedagogikk for de Rike:
• hallvard smørgrav, projektleder for Pedagogikk for de 
Rike og international konsulent for Folkehøjskolerådet i Norge:
“omskoling af de rige i nord!”
Det som behøves nu, er ikke først og fremmest skolegang for at lære 
de fattige i udviklingslandende at læse og skrive, men omskolingen af 
de rige i nord.

16.00-18.00: Visionsværksted
VErdEnsborgEr – men hvordan? 
Hvad kan vi gøre her og nu for en global bæredygtig udvikling?
• Jeppe læssøe, lektor, Danmarks Pædagogiske Universitet, 
styrer processen og balancerer alle igennem et visionsværksted 
for verdensborgere, der skal ende ud i et idé-katalog på net-
tet, til hvordan helt almindelige dansker kan tage udfordrende 
skridt i retning mod en mere balanceret Verden.

18.00-?: Mad & Musik – Økologi & Kultur:
En alsidig økologisk snakke-bar er åben hele aften. Bartender 
er Peter søndergaard fra Halkær Ådalen v. Nibe, der bl.a. 
serverer øl fra troldmanden i Thy, vine med solskin på flaske og 
små skarpe - alt sammen økologisk...
Der tages i løbet af aftenen mod bestillinger af økologisk vin til 
hjemmelevering, fra Halkær Vin!

18.30-20.30: ØKologisK FEsTMiddag
Vi gentager succesen fra jubilæumsfesten 2004, og invitere til 
en æstetisk og kvalitativ rejse i det kulinariske. Endnu en gang 
tilberedes og serveres en flere retters festmiddag af 6-8 mænd 
fra den økologiske sylteklub sUr/sØd 2000 for mænd, 
der har sit hjemsted i Haderslev. 
Det er glad mad!

20.30: FEsTKoncErT med bEnny holsT Trio
Med dybe rødder i dansk sangtradition leverer Benny Holst den 
gode historie og må regnes med, når kongerækken af danske 
sangskrivere skal opstilles. Med sig har han Martin Andersen 
med sin elektriske violin i særegen klasse og Jacob Rathje, der 
har rødder i blues, folk og country. Benny Holst Trio udgav i 
2004 cd’en ‘Himlen må vente’, der blev Årets Danske Album 
samt Årets Danske Vise-album ved DMA Folk 2005. 
Kvalitet er tidsløs – glæd jer til et supergodt hold i topform!
Og glem ikke hyggen! Skål!

ca. 23.00-?: Der er fortsat åben i øko-baren, og der spilles op til 
en svingom til veludvalgt verdensmusik på cd-afspilleren.

søndag d. 26. marts 2006

Kl. 8.30-10.30:
Morgenbrunch i spisesalen på Den frie Lærerskole.
Farvel og på gensyn!

En VErdEn i balancE? – gi’ VisionEn En chancE! 
Forårsmøde i Øko-net med seminar og fest

Program
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•  Pris for deltagelse i hele årsmødet: 290 kr. inkl. seminar, 
festmiddag, koncert og evt. morgenmad søndag.

 Husk særskilt bestilling af økologisk frokostsandwich á 35 kr.

•  overnatning bestilles og betales ekstra. Der er forskellige 
muligheder – også prismæssigt.:

 Der kan overnattes på madras (i medbragt sovepose) i klas-
seværelser på Den frie Lærerskole for 25 kr. pr. person inkl. 
adgang til bad. 

 Der kan også lejes værelser på hhv. Lærerskolen og Højsko-
lehjemmet på Gymnastikhøjskolen, der er nabo til Den frie 
Lærerskole. 

 Et enkeltværelse koster 300 kr. for én nat inkl. sengetøj.  
På dobbeltværelse koster det 220 kr. pr. person inkl. senge-
tøj. Desuden kan vi henvise til at bestille plads på Svendborg 
Danhostel (tlf. 62 21 66 99), hvor til der fra Ollerup går 
natbus lige til døren.

•  af helt uomgængelige grunde kan jeg kun komme til 
festmiddagen og koncerten og må gå glip af eftermiddagens 
seminar (men er selvfølgelig meget velkommen alligevel!). 

 Prisen for kun at deltage i festmiddag og koncert er 180 kr.
 Prisen kun for koncert og fest: 90 kr.

•  Tilmelding: Af hensyn til arrangementets afvikling er der 
tilmeldingsfrist: Senest mandag d. 20. marts 2006.

 
 Bindende tilmelding sker på tlf. 62 24 43 24 eller 
 e-mail: eco-net@eco-net.dk

Øko-net kalder (igen) til møde! Efter nogle 
magre år og en del mindre netværksmøde 
aktivitet, syntes vi at tiden er inde til at 
mødes for at drøfte samfundsudviklingen 
og tage temperaturen på bæredygtigheden 
i den. Derfor indkalder vi til økologisk for-
års-netværksmøde.

Verden kan til tider virke uoverskuelig 
og ubalanceret. Vi bliver bombarderet af 
massemedierne i en uafbrydelig strøm af 
informationer om hændelser her og der. 
Men hvad gør vi? Hvordan kan vi med vores 
velstand være med til at forandre Verden i 
en bæredygtig retning. Og lad os bare tale 
om Verden – for ingen kan vel længere 
være i tvivl om at vi ikke kan løbe fra globa-
liseringen – på godt og ondt.

På forårsmødet vil vi gerne drøfte, hvordan 
vi fra dansk/europæisk side får sat en ny 
dagsorden, der tager højde for at skabe en 
international bæredygtig udvikling. Hvad 
skal vi fx med en velfærdskommission, 
der ikke med et ord nævner problematik-

• Ved tilmelding skal deltagergebyret forudbetales ved overfør-
sel til Øko-net’s konto i Merkur (reg. nr. 8401) 102 1494 eller 
ved fremsendelse af check (og senest mandag d. 20. marts).

 Ring/send samtidig (s. d. 20. marts) til Øko-net, svend-
borgvej 9, ollerup, 5762 Vester skerninge eller pr. mail:

 - dit navn og din stilling
 - navn på organisation/forening du kommer fra
 - din adresse 

- dit telefon-nr., e-mail & www-adresse
 Husk også at forudbestille evt. overnatning og frokostsandwich

•  Det er nemt at komme til Den frie Lærerskole, der ligger i 
Ollerup 7 km. vest for Svendborg mod Fåborg, på adressen: 
den frie lærerskole, svendborgvej 15, ollerup, 5762 
Vester skerninge (www.dfl-ollerup.dk)

 
 Med offentlige transportmidler fra København: Tag toget til 

Nyborg. I Nyborg skiftes til bus 910 mod Svendborg, hvor 
der skiftes til bus 930/962 (mod Fåborg) til Ollerup. 

 
 Med offentlige transportmidler fra Jylland: Tag toget til 

Odense. I Odense skiftes til toget til Svendborg, hvor der 
skiftes til bus 930/962 (mod Fåborg) til Ollerup.

•  Vi laver en rejsekoordinering på følgende måde: Ved 
tilmelding oplyser du, om du har fx to pladser i din bil, (så 
skriv ‘bil+2 stk’), eller ønsker du kørelejlighed, så skriv ‘ø.k.’ 
(ønsker kørelejlighed). Så noterer vi det på deltagerlisten, der 
udsendes i ugen op til mødet.

kerne omkring en bæredygtig udvikling i 
dens udspil. Ses det i sammenhæng med 
Danmarks manglende indsats omkring 
FN’s opfordring til at skabe Uddannelse 
for Bæredygtig Udvikling (jf. FN-tiåret 
for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 
2005-2014), så mener vi, at tiden er inde til 
at ændre kursen (væk fra snæver national 
dansk andedams- og velfærdspolitik) til 
en kurs og politik, der først og fremmest 
handler om at skabe bæredygtighed i en 
globaliseret verden. Hvilket selvfølgelig 
betyder, at vi på vores hjemmebane må 
være i højeste gear for at skabe bæredyg-
tige løsninger. Dette vil vi skabe et bud 
på fra dette årsmøde, der således bliver 
idé-producerende, men også debatterende, 
folkeoplysende og netværksskabende. Det 
hele slutter med en fornøjelig fest – med 
god økologisk mad, vin og øl mv. og et 
godt aktuelt koncert-orkester.

Kom og deltag i forårsmødet 
og gi’ visionerne en chance – vel mødt!
   LM-N

Tilmelding og praktiske oplysninger:

Visioner for bæredygtighed


