NYHEDSBREV

 JUNI
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Kalender
Weekend 2.-3. Juni

Arbejdsweekend: Permakultur og design af udenomsarealer

Torsdag 7. juni

16:00 Landbrugsmøde på fabrikken (beskrivelse nedenfor)

Søndag 10. Juni
Søndag 10. Juni

10:00 Styregruppemøde
13:00 Workshop Lær at slå med Le

Mandag 11. juni

19:00 Møde i Bo-Gruppen på fabrikken

Torsdag 14. juni

19:00 Strandrensning og gåtur

Weekend 23.-24. juni Arbejdsweekend og Sankt Hans (beskrivelse nedenfor)
Lørdag 23. Juni
10:00 Modelbygger-workshop (fortsat - også for nye) SE OPLÆG HER
Lørdag 7. juli
10:00 Modelbygger-workshop (fortsat - også for nye) SE OPLÆG HER
Søndag 8. juli Arbejdsdag
21.-22. Juli

Arbejdsweekend - OBS! Mangler tovholder.

4.-5. august

Arbejdsweekend - OBS! Mangler tovholder.

Events
Grobunds web of life: Modelbygger-workshop fortsætter den 23. juni og den 7. Juli.
Kom og vær med!
Alle er inviteret til at være med til at fortsætte med at bygge på modellen.
Modellen er værktøjet som vi bruger til at udvikle helhedsplanen for Grobund.
Alle arbejdsgrupper er inviteret til at fremlægge deres ideer og vise dem på modellen.

GROBUND FEJRER SKT.HANS AFTEN
Lørdag d. 23. juni kl. 19 til den lyse morgen
Kære Grobunnere, Grobønner, Grobonder
Vi fejrer Skt. Hans Aften lørdag d. 23. juni 2018 kl. 19 til den lyse morgen.
Kom glad og frisk og tag alle børnene med!
Vi regner selvfølgelig med godt vejr og planlægger at bygge bålet på stranden ud for Fabrikken.
Tag drikkevarer med til eget og sidemandens forbrug.
Tilmeld dig på Grobunds Skt. Hans begivenhed på Facebook senest d. 19. juni.
Hvis du ikke er på Facebook, kan du tilmelde dig til min mail på: kontor@wangelsklinik.com -også senest den
19. juni.
Og skriv dig på tjanseplanen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c80yE6BYOZ6ZSxMEHCMdKXNeA4SNAInKGlC52YUvq34/edit#gid=0 Linket finder du
også i begivenheden på facebook-gruppen Grobund Medlemmer.

Vi har brug for: indsamling af træ til bålet, opbygning af bålet, tænding af bålet, samling af sno-brødspinde til
alle, æltning af tilstrækkeligt snobrødsdej, indkøb af pølser, bacon og marmelade, trykning af tilstrækkelige
kopier af ”Midsommersangen” og andre Midsommersange (på samme papirark), en Båltaler eller flere, evt.
underholdning og musik, evt. fyrværkeri, ansvarlig for vand-slange/spande med vand tæt på bålet, slukning af
bålet, morgenmad næste dag, oprydning næste dag.
Andre ideer er meget velkomne! Skriv i begivenheden på facebook eller til min mail.
OBS: Da jeg er imod dæmonisering og afbrænding af mennesker, nedlægger jeg veto mod en heks på bålet.
Kærlig hilsen og på gensyn! Marianne Wangel, tovholder for den Arbejdsweekend

Bo-gruppen
Vi har startet en studiegruppe hvor vi skal kigge på materialer og metoder der kan bruges til bæredygtigt
byggeri.

Vi vil også overveje om vi kan gentænke hus facon og form, så vi udvikler nyt og ikke bare kopierer det der blev
lavet i 90'erne.
3D-model af Grobund: Lisbet fra Bogruppen har samlet Bogruppens overvejelser ved arbejdet med Modellen,
medudgangspunkt i det stykke land ved siden af fabrikken, som kommunen har til salg: LÆS DET HER
Hotte emner i gruppen pt. er Rammed Earth byggeri, metangas-anlæg i husstandsstørrelse og ikke mindst
genbrugsmaterialer og bæredygtigheden i materialerne.
Næste møde er 11 juni kl 19.00 på fabrikken.

Menneskelig Udvikling
Menneskelig Udviklings- gruppen har nu 19 medlemmer!
Mange af gruppens medlemmer har uddannelser og erfaring indenfor konflikthåndtering. Disse uddannelser,
teknikker og erfaringer er meget forskellige, men ikke mere forskellige end at vi kan rummes i den meget
rummelige og generelle model Vagn Mørch underviser os i. Vi vil arrangere flere kurser med Vagn for at udvikle
et fælles sprog og nogle enkle begreber, så folk i Grobund selv får værktøj til at løser deres konflikter. Vi vil
også tilbyde flere kurser i rådførings processen.
Vi er lige nu ved at danne en kultur. Vi vil gerne at samarbejde, rådføring og demokratisk dannelse er normen der
breder sig i Grobund.
MU gruppen skal danne rammen for at håndtere konflikter. Vi er et tilbud og kan ikke pålægge folk at få
konflikthåndtering. En konflikt vil påvirke mange mennesker negativt. Vi skal lokke folk til os med vores gode
tilbud. Vi håber det vil rygtes at vi håndterer konflikterne på en supersnedig måde!
MU gruppen tilbyder at alle medlemmer der føler de har en samarbejds situation de ikke er helt tilfredse med,
kan ringe og aftale en halv til en hel times sparring ved en af disse MU- gruppemedlemmer som vil lytte og
vejlede. Samtalen er fortrolig og målet er at medlemmerne ved samtalen får feedback og en anden vinkel på
situationen. Det kan også være at samtalen leder frem mod et møde med deltagelse af en fra MU gruppen eller
et konflikthåndterings møde. Vi vil med dette tilbud forebygge konflikter, hvor det er muligt.
Henrik Nordentoft 60813905, Jenny Dam 51337533, Noa Skovdal 27126391, Jørn Uhrenholt 23464540,
Michael Ingvorsen 30556022, Marinne Wangel 22406052, Ida Bertelsen 52882454.
Kærligst MU gruppen.

Landbrugsgruppen
Efter en lærerig og inspirerende modelworkshop, er det blevet lidt tydeligere for os hvilken vej vi ønsker
landbruget på Grobund skal gå - men der er fortsat langt igen. På workshoppen blev forskellige emner
bearbejdet, her kommer en kort opsummering af hvad der blev talt om:
1. Hvor stort areal skal vi bruge til landbruget?
Her regnes det ud fra ideen om ønsket om høj grad af selvforsyning
Endvidere er der et ønske om at have et område forbeholdt naturgenopretning.

2. Organisering af landbruget
Fælles og privat dyrkning
3. Landbrugsrelevante omgivelser
Læhegn - spiseligt? - dyrevenligt?
Grøntsags Lager - kule, jordkælder, kølelager osv.
Drivhus - forspiring; i tillæg til planteskole
Vand - opsamling, gendannelse af åløb, søer, inspiration i permakulturen,

4. Øvrige betragtninger
“Flow charts” → hvad flyder ind og ud af landbruget?
Dette var blot emner der blev diskuteret på modelworkshoppen, dette og meget mere skal vi tale endnu mere
om på næste landbrugsmøde der afholdes torsdag d. 7 juni kl. 16 på fabrikken. Umiddelbart kan vi mødes ved
indgangen på parkeringspladsen kl. 16. - skriv en mail hvis du har spørgsmål inden mødet - eller ring/sms på 60
15 61 21
Vi håber at se gamle såvel som nye ansigter på mødet - alle er velkomne!
Alle spørgsmål, ideer eller henvendelser til landbrugsgruppen foregår via mail til: landbrug@grobund.org
Solvarme hilsner
Landbrugsgruppen

Medlemmer - Velkomstgruppen
Willkommen! Bien venuez! Wellcome!
Fremde etranchér  Stranger

NY VELKOMSTGRUPPE

Vi har den glædelige nyhed, at vi har en kæmpe medlemstilgang i Grobund
for tiden!
Sune Scherfig og jeg arbejder sammen om at byde alle nye medlemmer
velkommen med både mail (Sune), sms og opringning (mig).
Men da vi siden d. 17/4 har fået 74 nye medlemmer (og nu er oppe på 435
medlemmer!), er det en lidt større opgave, end jeg selv kan overkomme.
Derfor søger vi nu nogle nye medlemmer til Velkomstgruppen, så vi kan
deles om at byde de nye medlemmer velkommen.
Hvis du har lyst til at deltage, er du nok lidt gammel i gårde i Grobund, så
du har en rimelig chance for at svare på alle de relevante spørgsmål, som
de nye medlemmer naturligvis har.
Tilmeld dig på mailen: velkommen@grobund.org
Glæder os til jer nye samarbejdspartnere!
Kærlig hilsen Marianne Wangel, Tovholder.

-Glüklich zu sehen

-Je suis enchanté
-Happy to see you
-bleibe !  -restéz !  -Stay !

 (citat: Liza Minnelli’s sang i filmen ”New York, New York” sgruppen

