Nyhedsbrev marts 2020
Velkommen til Grobunds nyhedsbrev for marts 2020. Det er ikke så
langt denne gang – sandsynligvis fordi meget arbejde på Grobund
også er sat i stå pga. Corona-virussen.
I dette nyhedsbrev kan du læse om:
•
•
•
•
•
•

Nedlukning af Grobund fortsætter – og sådan holder du møde
online
Nyt fra Jordrådet
Giv Green Skills-projektet et like
Vær med til at byde de nye velkommen
Speed dating for medlemmer, grupper og virksomheder
Port 6 søger 1 million

Deadline for næste nyhedsbrev er mandag 20. april. Send tekst og
meget gerne billeder til red@grobund.org. Materiale, der kommer
efter denne dato, kommer først med i det efterfølgende nyhedsbrev.
Nyt fra Grobloggen
På bloggen kan du se billeder fra den seneste arbejdsdag her:
https://grobund.org/foraarsoprydning-og-arbejdsdag-paa-den-lillefabrik/
Og læse om, hvordan elever fra Brandbjerg Højskole brugte en dag
på at lære om bæredygtigt byggeri her:
https://grobund.org/hoejskoleelever-laerer-om-baeredygtigtbyggeri-paa-grobund/
Der er også en reportage fra arrangementet Smag på Grobund – læs
den her: https://grobund.org/smag-paa-grobund/

Nedlukning af Grobund fortsætter
– og sådan holder du møde online
Af Henrik Moeslund – formand for Fabriksbestyrelsen
I lyset af regeringens beslutning om nedlukning af det danske
samfund indtil midt i april, er vi på Grobund naturligvis nødt til
at følge efter.
Vi aflyser alle arrangementer, events, rundvisninger og
fællesspisninger på Grobund, indtil andet bliver meldt ud.
Det er ikke tilladt at opholde sig unødvendigt på Fabrikken. Dvs.
vi fortsætter vores nedlukning for alt, der ikke er arbejde eller
husbygning. Og dermed er rundvisning søndag 5. april også aflyst.
Udvis påpasselighed og god hygiejne. Kram og tæt kontakt frarådes.
Ang. møder:
Gruppemøder kan gennemføres, hvis alle deltagere ønsker det, men
overvej om videokonference kunne være en mulighed.
Vi har 4 Zoom-licenser – Zoom er et værktøj, der gør det muligt at
holde videomøder med flere deltagere online.
Følgende kan kontaktes, hvis du skal have et møde sat op online
via Zoom:
Henrik Moeslund - henrikmoeslund@gmail.com
Absalon Vatnhamar - absalon.kv@gmail.com
Claus Pape - clauspapedk@gmail.com
Poul Perch - poul.perch@gmail.com

Nyt fra Jordrådet
Af Lars Ravn-Jonsen
Jordrådet har konstitueret sig med følgende poster
•
•
•
•
•
•
•

Allan Riisgaard Pedersen
Bjarne Gantzel Pedersen (Delegeret)
Lars Ravn-Jonsen (Formand og koordinator)
Mette Wind Ramsgaard (Sekretær)
Niels Peter Mortensen
Pia Ravn (Facilitator)
Steen Stender Madsen (Kasserer/næstformand - kontaktperson
til Fonden)

Yderlig rollefordeling i forhold til sammenkædning med cirkler er
under udvikling. Vi mangler også et medlem, som vi vil besætte med
en fra de nye cirkler.
Corona-situation har ført til at vi måtte aflyse møder og
workshops. Grobund er uden det sædvanlige liv, og det føles som
alt pludselig gik i stå.
Vi har i Jordrådet drøftet, hvordan vi bedst mulig takler
situationen, så alle, der har lyst, kan komme til at yde noget i
forhold til de ting, vi alligevel skal have gjort.
Sådan arbejder vi videre
Som forholdsreglerne er nu, kan vi ikke opfordre til fysiske
møder, men vi kan mødes på nettet. Dette er nye måder at mødes på;
det er derfor også nyt at planlægge og lede denne slags møder.
Så hav lidt tålmodighed, også når møder ikke helt forløber, som vi
havde planlagt - og kom med konstruktiv feedback, så vi alle kan
blive gode til det. Der er også en øget risiko for, at vi bliver
syge og derfor aflyse møder.
Herunder er links til, hvad du kan deltage i netop nu:
Invitation til at arbejde med kommissorium for Færgegården
Invitation til at arbejde med kommissorium for Jordbrugs-jorden
Invitation til at arbejde med bosætnings design FN’s verdens mål
og CO2 neutral produktion og levevis

Giv Green Skills-projektet et like
Af Steen Krogholm - projektkoordinator

Som mange af jer sikkert ved, så har vi i længere tid været i gang
med at søge penge til Green Skills-projektet på Grobund Fabrik.
Projektet går ud på at istandsætte og opbygge fysiske faciliteter
på fabrikken til gavn for iværksættere og kulturskabere inden for
affaldsfri og socialt bæredygtige erhverv.
Et af målene er bygningen af ”Det Åbne Værksted” – et mødested og
værksted for frivillige, praktikanter og pedeller, desuden skal
der bygges indbydende faciliteter for min. 5 kontorvirksomheder og
5 produktionsvirksomheder, ved brug af naturlige byggematerialer
og upcyclede genbrugsmaterialer.

Hjælp projektet ved at like
Vi har allerede fået kr. 150.000 kr. fra Syddjurs Erhvervspulje
samt kr. 50.000 kr. fra Tuborgfondet.
Vi har lige sendt en ansøgning til kampagnen ”Underværker”. For at
komme i betragtning skal vi inden den 27. marts have indsamlet 200
likes på Underværkers hjemmeside. Du kan læse mere om projektet og
give os et like på:
https://www.undervaerker.dk/projekter/2020-foraar/greenskills

Vær med til at byde de nye velkommen
Af Anne Kvist

Jeg er tovholder for ”ringegruppen”, som står for at sende sms'er
ud til nye medlemmer, hvor vi tilbyder dem en opringning og en
snak om Grobund.
Der kommer ca. 10 nye medlemmer om måneden, og det er måske
halvdelen, der gerne vil ringes op.
Jeg har ikke mulighed for at være tovholder mere og har flere
gange efterlyst en ny, der har lyst til at tage over i gruppen
uden held.
Alternativet, hvis der ikke er en ny, der vil tage over, er at
denne vigtige service ikke udbydes til nye medlemmer. Det ville
være ærgerligt, da jeg tror, at det er noget, folk er rigtig glade
for.
Så har du lyst til at være tovholder for ”ringegruppen”, så send
en mail til: annekl85@yahoo.dk senest 1. maj.

Speed dating for medlemmer af ansvarsgrupper,
arbejdsgrupper og virksomheder
Af Annette Munch

Kom med til speeddating, hvor de ansvarsgrupper, der gerne vil
have flere medlemmer, kan give sig til kende og præsentere, hvad
medlemmerne kan bidrage med, så de, der gerne vil give en hånd
eller to med udviklingen af Grobund, kan komme til at gøre en
forskel.
Den korte udgave går ud på, at:
-

Ansvarsgrupperne får 5 minutter hver til at præsentere sig og
deres ansvarsområde/kommissorium, samt den klynge de er
tilknyttet, så det er tydeligt, hvad deres område går ud på,
og hvordan de forskellige grupper hænger sammen i klynger.
Medlemmerne får mulighed for at stille generelle spørgsmål

-

Det samme gælder for arbejdsgrupper og virksomheder.
o Det er her ikke tale om ansættelse, og virksomhedsejeren
kan ligesom ansvarsgrupperne sige nej tak til et tilbud
om frivillig indsats.

-

Derefter fordeler grupperne sig klyngevis, og medlemmerne får
mulighed for at gå rundt til de grupper, de er interesserede
i for en mere detaljeret dialog med folkene for at
kvalificere, hvor de bedst kan og vil bidrage til
gruppens/virksomhedens arbejde jf. Den sociokratiske
samarbejdsmodel.

Der er stadig nogle forbehold hos ansvarsgrupperne i Fabrikken i
forhold til, hvem der kan repræsentere gruppen i klyngen og i
bestyrelsen - Ida Bertelsen skrev om det i sidste nyhedsbrev.
Udviklingen vi formentlig udfordre den gamle idé om, at (be)stemme
er specielt afgørende faktor frem for det saglige argument - og
under alle omstændigheder kan kun brugere stemme i fabrikken og
kun jordfolk stemme om jorden - hvis det skulle blive aktuelt
Vi forestiller os, at vi kan bruge nogle timer efter den 2.
bekræftende generalforsamling til dette forum, hvis der er
interesse for det.
Det kræver blot, at ansvarsgrupperne vil melde ind til Ida
Bertelsen idabertelsen@gmail.com og Annette Munch
munchgrobund@gmail.com, så tilrettelægger vi dagen efter de
tilmeldte - gerne senest når den første generalforsamling i
Grobund kan gennemføres.
Vi kan evt. skitsere en skabelon for de første 5 minutters
præsentation.
Datoer meldes ud når nødsituationen afblæses.

Port 6 søger 1 million
Af Tore Muurholm

Eventforeningen Port 6 er i gang med at søge Underværker om 1
million kr. til udvikling af kulturhallerne - storkøkken,
toiletter, bade, lyd akustik og foldevægge. Se kampagnesiden med
video og billeder her:

https://www.undervaerker.dk/projekter/2020foraar/grobundfabriketnytfllesliv?share=true

Vi har brug for din hjælp, hvis vi skal komme i betragtning til at
modtage støtte. Inden fredag 27. marts kl. 12, skal siden have
opnået mindst ”200 likes". Det er gratis at give et like og tager
5 sekunder.
Del meget gerne kampagnen på de sociale medier. Kryds fingre!!
Port 6

