5. Grobund info mail d.30-1-17
Kære alle medskabere af grobund.
Næste møde i Grobund bliver lørdag d. 11februar kl.10-12 for nye interesserede, tag bare alle
vennerne med Der er medlems møde samme dag fra kl.12 (kun for de der har betalt for
medlemskab af Grobund) Kontingent kan betales ved mødet.
Mødet foregår i Rosenteatret Rosensgade 24 8000 Aarhus C Rosenteatret, Aarhus C - Krak.dk der
er ingen parkering ved teatret, parker evt. ved Navitas eller dokk 1. Vi må spise vores medbragte
mad der, så medbring gerne mad, te, kaffe, kage m.m. til deling eller eget forbrug .
Vi har brug for dig der har tid, evner og lyst til at bidrage til processen med fødslen af Grobund. Vi
har brug for folk med økonomisk indsigt, gerne på advokat/revisor niveau. Vi har brug for nogen
der kan planlægge, organisere og facilitere møder fremover. Og vi har brug for folk der er
selvstændige og kan se hvad der mangler og tage initiativ til at udfylde hullerne de ser, i
samarbejde med de andre arbejdsgrupper. Så kom frem og byd ind, der er masser at lave. Og
husk, tænk mindre på hvad fællesskabet kan gøre for dig, og mere på hvad du kan gøre for
fællesskabet 
Et kort resume af weekend mødet d.21-22januar. Først en stor tak til alle der deltog, for jeres
engagement og mod til at drømme om et sjovere og mere ansvarligt liv. Og til de der tog ansvaret
for mad og rengøring m.m. Det var en fantastisk oplevelse at møde så mange hjertevarme,
kompetente og handlekraftige mennesker.
Vi mødtes på Cafe Moeslund kl.11. hvor der var fuldt hus med omkring 65 mennesker der spiste
frokost og hørte Steen Møllers introduktion til nyankomne Grobund interesserede. Det var som
altid en meget inspireret og inspirerende tale, om den samfundsmæssige baggrund for, og
nødvendigheden af, at skabe Grobund nu. Efter frokosten gik vi i samlet flok, på en to og to walk
and talk, hvor vi kunne fortælle hinanden om os selv og vores drøm om at skabe Grobund. Vi
skiftede partnere et par gange undervejs og kom i gennem Tolykke skoven og så jorden med bygge
muligheder, syd for Tolykkeskoven. Forbi TATA fabrikken og jorden vi forhandler med kommunen
om til boligområde.
Herefter gik vi ud på havnen og så de tidligere Molslinje bygninger. Herefter var der pause med
kaffe kage frugt m.m. i Møllehuset (H.h. Hansensvej 56a) Efter pausen brugte vi et par timer hvor
Steen Møller svarede grundigt på mange af deltagernes spørgsmål. Ligesom der også var
spørgsmål vi ikke har svar på endnu.
Om aftenen var vi omkring 25 voksne til spisning i fælleshuset på Ebeltoft Skudehavn. En dejlig
aften med god mad, sang, leg og gode historier selvom vi var nogle der var trætte efter
forberedelserne og en lang og intens dag ;-) Der var flere interessante indslag, og især var det
dejligt at høre de unge deltagere fra Steens kursus i at bygge offgrid huse fortælle og vise
tegninger.

Søndagen startede med morgenmad kl. 9 i Møllehuset. Derefter gik vi ud og arbejdede i
fokusgrupper. Senere fortalte Tore hvordan han ville arrangere hjemmesiden så alle gruppernes
tovholdere kan svare på mails – se de nye mailadresser herunder! Grupperne arbejdede på at
beskrive deres del af Grobundprojektet.
Fokusgrupperne:
Fiskeri og kystkultur (Henrik Moeslund)
fiskeri@grobund.org
Produktion og fabrik (Asger Møller)
fabrik@grobund.org
Økonomi (Henrik Moeslund)
okonomi@grobund.org
Kultur, kunst, musik, mm. (Svend Møller)
kultur@grobund.org
Højskole og kursus (Steen Møller)
hojskole@grobund.org
HR, konfliktmægler og samarbejde (Ida Bertelsen
hr@grobund.org
Hjemmeside og sociale medier (Tore Dahl)
hjemmeside@grobund.org

Andre grupper, som er på vej;
Bosætning
Økologisk Landbrug
Permakultur
Styregruppe
M.v.h. Information og PR Gruppen 

