Grobund info mail d.8-1-17.
Kære Grobund folk.
Processen i Grobund forløber nu så hurtigt, at det ser ud til det bliver muligt at købe både fabrik og jord til
bosætning allerede til sommer. Det betyder at vi kommer til at blive meget konkrete og jordnære allerede i
løbet af dette forår.
Derfor har vi brug for at vide, hvem der er klar til at involvere sig økonomisk og evt. praktisk, inden for et
halvt års tid. Svar gerne hurtigst muligt på denne mail, hvor du står. Altså vil vi gerne høre tilkendegivelser
fra alle, både hvis du mener det er realistisk for dig, og evt. familie, at være med nu helt fra starten. Om du
bare ønsker at støtte økonomisk? Og hvis du har brug for længere tid, et år eller to før du kan være med?
Eller om du bare er på listen af ren interesse og sympati for sagen. Vi vil også gerne vide om du vil være
med både i fabrik og bosætning eller kun i en af delene?
Vi vil begynde at holde møder noget oftere, både fordi vi jo har brug for at kende hinanden bedre for at
kunne opbygge den tillid det kræver, før vi kan sige ja til at blive naboer og samarbejdspartnere på flere
måder. Og fordi der bliver flere og flere beslutninger der skal træffes, opgaver der skal løses, hvor vi må
blive enige om hvordan og af hvem.
Som Steen jo så klogt siger det, er det gode fællesskab ikke noget der opstår fordi vi kræver eller ønsker
det: Det er noget vi skaber når vi giver det vi har, uden tanke for hvad vi får ud af det ud over glæden ved at
give. Det er den ånd vi vælger at skabe grobund i - der afgør hvad der kommer til at gro. Lad os skabe
grobund for det fælles bedste lokalt og globalt, nu og for fremtiden.
Vi er i skrivende stund 35 der har betalt kontingent til foreningen, 126 i facebook gruppen og 95 personer
på maillisten. Og der kommer nye til hver dag. Er du i facebook gruppen, men ikke på maillisten kan du
komme det, ved at sende en mail til kontakt@grobund.org
Vi holder møde d.21-22 i Ebeltoft. Tilmeld nu eller senest d.14januar, på ovenstående mail eller på
facebook (2) Grobund weekend . Skriv om du vil overnatte eller tager hjem om aftenen. Du skal selv sørge
for sovegrej (med mindre du booker dig ind i et sommerhus eller B&B) Vi sørger for mad til rimelig pris
ca.150 kr/person. Flere kan jo evt. leje et sommerhus sammen for en weekend og på den måde få det til en
overkommelig pris(eksempel 8 personer 2 overnatninger, fredag til søndag, i alt 2600kr + forbrug max
400/person alt incl). Brug evt. facebook gruppen til det.
Foreløbigt program for weekend møde:
Vi mødes ved 11 tiden i Ebeltoft hos Cafe Moeslund.
Her spiser, hygger og deler det nyeste info om Grobunds projektet.
Derefter vandrer vi ud til fabrikken (hvis vejrguderne tillader det) ca. 4 km.
På vejen derud laver vi "walk and talk", efter fabrikken ser vi på bygningerne på havnen(billedet), som vi
måske også snart får mulighed for at bruge.
Det var alt for denne gang.
Med kærlig hilsen fra Grobund

