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NETVÆRKET FOR ØKOLOGISK FOLKEOPLYSNING OG PRAKSIS 

januar 2019 - siden 1994

Inviation til Øko-net’s 25 års Jubilæums-Årsmøde
– med reception (fredag), seminar og fest (fredag/lørdag) i København!

Økologi for fremtiden!
- tilbageblik og fremsyn på økologisk græsrodsaktivisme!

Fredag d. 25. januar (16.00-22.00) & Lørdag d. 26. januar 2019 (kl. 8.30-23.00)
på Christiania i Gallopperiet – Stadens Museum For Kunst (lige ved Loppen)

Spændende program - mød:
Jytte Abildstrøm, Stig Møller, Peter Ingemann & Grev Lyhne - Festtale og musik 

Jannik Lindquist og Di Ponti - Kollektivisme og konfliktløsning
Jeppe Læssøe, Steen Møller og Kjeld Hansen - Der var med for 25 år siden
Emil Månsson og Frederik Roland Sandby - Den Grønne Studenterbevægelse

Sidsel Agensø & Maibritt Saerens - No Planet B - teater om klimakrisen
Øko-mad og fest-musik med Mig & Charlie (v. Jon G. Lør og Charlie 3000)

Se program på midtersiderne og i fuld version på nettet.

SKOLESTREJKE for KLIMAET!  
Næste gang fredag d. 1. februar 2019

Det foregår foreløbig i Aalborg, Viborg, Aarhus, Odense, Sønder-
borg, Svendborg, Roskilde og København.  
Klimastrejke - FridaysForFuture Denmark er et hav 
af bekymrede borgere uden tilknytning til nogle politiske partier. 
Det startede med svenske Greta Thunbergs råb om handling for 
klimaet under det svenske valg. 
Den næste fælles international skole- og klimastrejke fredag d. 15. marts! 
Sæt X i kalenderen.  Og følg med på www.klimastrejke.org

Invitation til
Øko-net’s 25 års jubilæum på Fyn

- med reception, gøgl, foredrag, 
øko-suppe og musik! 

Økologi for fremtiden – et møde for livet!
Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 14.30-22.00
på Den frie Lærerskole i Ollerup, Sydfyn

Se program på midtersiderne.

25 ÅR

ØKO-NET fylder i 2019



Hygge, minglen og netværk – kom!  
Alle er velkomne! Nye som gamle venner af Øko-net!
Kulturforeningen MASKINEN i Svendborg står for en lille og 
billig Øko-bar under arrangementet.

14.30
Øko-net er vært ved et glas økologiske bobler fra Økologisk 
Vinimport i Svendborg.

15.00-15.20
Jens Galschiøt, billedhugger, Galleri Galschiøt 
25 års festtale – til kamp for fremtiden!

15.30-16.00  
Gøgleroptræden: Tonny Trifolikom, gøgler 

16.30-17.15
Steen Møller, husbygger, opfinder og debattør – medstifter 
af Friland og Grobund - 25 års jubilæumsforedrag! 
Sæt skaberkraften fri – og vær i live!

17.15-18.00 
Emil Månsson, cand.mag. i filosofi, medstifter af Den Grøn-
ne Studenterbevægelse og Maja Parsberg Madsen, stud.
med., talsperson for Den Grønne Studenterbevægelse, Odense
Introduktion til Den Grønne Studenterbevægelse 
- et nyt ungdomsoprør! – hvad er visionerne for 
fremtidens uddannelser og bæredygtig omstilling?

18.00-18.20 
Benny Madsen/Mr. Superfood – kok og coach 
Økologisk Ren Mad – en vision for alle skolekan-
tiner i Danmark! JA DA, for vi sidder selv med nøglen til 
sundheden og livet!

18.20-19.00
Økologisk suppe v. Mr. Superfood & Økologi På Ærtevej

19.00-22.00
Musik, hygge og netværk!  
Mig & Charlie spiller ”Musik Med Mening”  
v. Jon G. Lør & Charlie 3000

Arr.: Øko-net i samarbejde med Bæredygtighedsudvalget på 
Den frie Lærerskole 
 
Praktisk info vedr. receptionen: 
Det er selvfølgelig gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. 
Og alle er velkomne, nye som gamle venner af Øko-net!
Adressen er Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. 

GÅ også ind og find det fulde og kommenterede program på:  
www.eco-net.dk/25-Ollerup  
Og hjælp med at dele begivenheden på Facebook: eco.net.dk 

Eventuelle gaver til Øko-net i forbindelse med de 25 år 
ønskes betænkt som et økonomisk gave-bidrag som 
støtte til Øko-nets aktiviteter og projekter. Vi er taknemmelige 
for al opmærksomhed og eventuelle gaver!

Vi skal årligt indsamle mindst 100 beløb á min. 200 kr. for at 
kunne søge det årlige driftstilskud fra Kulturstyrelsen på ca. 
50.000 kr.  
Så derfor, alle gaver hjælper os og går til Øko-nets aktiviteter.  
Beløb kan doneres via Øko-net’s Mobilepay: 55095  
Eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur på:  
Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494 
Alle beløb fra 200 kr. og op til 15.900 kr. er fradragsberettigede. 
Det sørger Øko-net selv for at indberette til Skat (vi skal blot 
have dit CVR eller CPR i forhold til indberetningen, som kan 
sendes til: eco-net@eco-net.dk).

Øko-net’s 25 års jubilæum på Sydfyn
- med reception, gøgl, foredrag, øko-suppe og musik!

Økologi for fremtiden II* – et møde for livet!
Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 14.30-22.00 i Dramasalen på Den frie Lærerskole i Ollerup

Baggrunden for mødets titel:
* Endnu et møde for livet – og stadig samme 
vision her 25 år senere! 
Vi har valgt at give mødet for dette 25 års jubilæumsmøde 
den samme titel, som det stiftende møde havde i januar 1994: 
Økologi for fremtiden – et møde for livet!
De nostalgiske kan finde programmet fra det stiftende møde her: 
www.eco-net.dk/Blad/Bladene/Blad1F.html#Program
Der blev trykt 1400 eksemplarer, med støtte fra Plums Økolo-
gifond, af Nyhedsbladet Øko-net nr. 1. Det blev sendt til alle de 
frie skoler i Danmark og til ca. 300 udvalgte adresser på grøn-
ne organiationer og personer, der blev fundet i Kjeld Hansen’s 
’Den Grønne Telefonnøgle’ - og der kom 170 deltagere til det 
stiftende møde på Den frie Lærerskole i Ollerup! Det var en 
flyvende start for netværket. Vi er her endnu og håber, vi ses i 2019.



Fredag d. 25. januar 2019

16.00-19.00 – ”Øko-net’s 25 års jubilæums-reception”
Hygge, minglen og netværk – kom! Alle er velkomne! Nye som 
gamle venner af Øko-net! Der vil være en let økologisk vinter-
suppe i slutningen af receptionen og før optaktsaftenen til semi-
nar og årsmøde - som vi håber, du har lyst at komme til også!
Oplev under receptionen:  
Mig og Charlie v. Jon G. Lør & Charlie 3000 
De spiller i starten et par af deres ’sange med meninger’
Jytte Abildstrøm med Festtale & Grøn Opsang – med 
godt humør mod de næste 25 år! (16.45-17.15)
Stig Møller, Peter Ingemann & Greve Lyhne står 
også for lidt musik og nogle sange undervejs

19.30-22.00 – Første del af seminaret: 
Optaktsaften til Øko-net’s jubilæums-seminar og årsmøde ’19. 
Jannik Lindquist, filosof, blogger og aktivist  
og Di Ponti, der bor på Christiania og konfliktløser i bl.a. 
Folkets Hus og byggefællesskabet Makvärket.
Økologi og fællesskab - Epikur, kollektivisme og 
konfliktløsning - debataften om Epikurismens naturfilosofi, 
bæredygtig kollektivisme, konflikter og deres løsning via genop-
rettende konflikthåndtering.

Lørdag d. 26. januar 2019

8.30-9.00 – 25 års jubilæums årsmøde og seminar
Ankomst, kaffe og te.

9.00-10.30 – Øko-net’s Generalforsamling 2019
Dagsorden iflg. vedtægterne (se www.eco-net.dk), herunder 
beretning om Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes 
drøftet på generalforsamlingen, sendes til bestyrelsen på  
eco-net@eco-net.dk senest 14 dage før mødet. 

10.30-10.45 - Pause.

10.45-13.15 – Anden del af seminaret: 
Tilbageblik og refleksion på de sidste 25 år – med 
blik mod fremtiden! Fra tre, der var med omkring stiftelsen af 
Øko-net i januar 1994, og stadig er aktive i den grønne omstil-
ling på hver deres platform.

10.45-11.35 
Jeppe Læssøe, professor emeritus, Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Formand for RCE Danmark – Nationalt netværk 
for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 
Uddannelse og folkeoplysning for bæredygtig ud-
vikling – hvad er status, og er der overhovedet en 
national bevågenhed, der rækker?

11.35-12.25
Steen Møller, husbygger, opfinder og debattør & medstifter 
af Friland og Grobund
Økologisk praksis og handling – ikke mere snak! 
På det stiftende møde var Steen på den åbne talerstol med visi-
onen at bygge et halmhus og bo gældfrit, og han gjorde det sgu!

12.25-13.15
Kjeld Hansen, debattør, forfatter/miljøjournalist, Gylle.dk
En politisk analyse og temperaturmåling af miljø- 
og politiktilstanden før Folketingsvalget 2019.
Vi er vidne til naturens sammenbrud lige nu, intet mindre, hvis 
man altså tør se det i øjnene. Hvad skal der til for at gøre det 
til hovedtemaet og til et tema, der kan trække stemmer til det 
kommende folketingsvalg?

13.15-14.15 – Frokost ved Zabello’s

14.15-18.00 – Tredje del af seminaret: 
Vi er alle i samme båd på vej ud på fremtidens 
hav! Hvordan ser den kommende kamp for klimaet og miljøet 
ud? Hvilket gear skal den op i? Og hvad skal der ske!?

14.15-14.45
Emil Månsson, cand.mag. i filosofi og aktiv i Den Grønne 
Studenterbevægelse og Klimapåmindelsen.
Vi unge må starte klimaoprøret, for de voksne 
forsvarer bare status quo

14.45- 15.30
Frederik Roland Sandby, talsperson for Den Grønne 
Studenterbevægelse
Introduktion til Den Grønne Studenterbevægelse 
- et nyt ungdomsoprør! – hvad er visionerne for fremtidens 
uddannelser og bæredygtig omstilling?

15.30-16.00 – Pause med kaffe, te og forfriskning

16.00-17.30
Sidsel Agensø og Maibritt Saerens, skuespillere
’No Planet B’ – Politisk og oplysende teater om 
klimakrisen – hvordan rykker vi befolkningen fra 
tanke til handling!?
Få et direkte indblik i processen bag et klimapolitisk teater-
stykke fra Teater V: No Planet B. Det var en direkte kommentar 
til klimatopmøde COP21, som blev afholdt nov.-dec. 2015 i 
Paris. Hvordan var publikums reaktioner og flyttede det noget? 
Hvordan var den kollektive bevægelse, og hvad er den næste 
drøm om en ny klimaforestilling? Oplev uddrag fra stykket.
Fælles debat om stykket og de nye drømme.

17.30-18.00 – Afrunding af seminaret

18.00-23.00 – Fest med grøn mad og musik
Økologisk festmåltid v. Hegnstrup Økologisk Landbrug
og Zabello’s
Mig & Charlie spiller ”Musik Med Mening” - en festlig 
musikalsk aften i selskab med Jon G. Lør & Charlie 3000

Praktisk info vedr. KBH-reception og seminar:  
Vend og se bagsiden af bladet her for nærmere omkring 
tilmelding og pris - tilmelding er senest onsdag d. 23. januar. 
Men GÅ også ind og find det fulde og kommenterede program 
på: www.eco-net.dk/25-Gallopperiet  
Find også begivenheden på Øko-nets Facebook: eco.net.dk

Øko-net’s 25 års Jubilæums-Årsmøde i København 
 – med reception, seminar og fest!

Økologi for fremtiden II* – tilbageblik og fremsyn på økologisk græsrodsaktivisme! 
Fredag d. 25. januar (16.00-22.00) & Lørdag d. 26. januar 2019 (kl. 8.30-23.00) 

på Christiania i Gallopperiet – Stadens Museum For Kunst, Sydområdet, 1440 København
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Praktisk info vedr. Årsmødet d. 25.-26. januar
Fredagens reception er gratis og kræver ikke tilmelding. 
Og alle er velkomne. Nye som gamle venner af Øko-net!
Der er tilmelding til seminar og årsmøde fredag aften og 
hele lørdag, med forplejning og fest, og det koster:
250 kr. for medlemmer af Øko-net. 
350 kr. for nye medlemmer, der samtidig inkl. deltagelse får et intro 
medlemskab for 100 kr. til Øko-net i 2019.
200 kr. for studerende, der deltager til nedsat pris, men også inkl. 
intro medlemskab til Øko-net i 2019.

Tilmelding sker ved at sende en tilmeldings-mail til:
eco-net@eco-net.dk senest onsdag d. 23. januar (hele dagen).  

Oplys følgende ved tilmeldingen:  
Dit Navn / Din Organisation / Titel / Adresse 

& Mobil-tlf.nr. / Mail / Hjemmeside
Øko-net laver nemlig en deltagerliste og udsender til alle lige op til 
mødet! For det handler jo om netværk og fællesskab for en økologisk 
fremtid! Lad os trække i arbejdstøjet og gi’ den gas – og med glæde 
og rank ryg tage mindst 25 år mere i kampen for vores og næste 
generations fremtid!

Sådan bliver du medlem af Øko-net eller kan støtte den grønne folkeoplysning og Grønt Overblik:  

Medlemskab koster 250 kr. i 2019 / Der er rabat til studerende og arbejdsløse som koster 175 kr. Gave-støttebidrag á min. 200 kr. (op til 15.900 kr.) er fradragsberettigede. 

Du bliver medlem eller støtter ved at sende beløbet Øko-net’s Mobilepay: 55095 eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494 

Øko-net er medlem af de fire paraplyorganisationer:  

“92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling” (24 danske miljø- og udviklingsorganisationer), “Dansk Folkeoplysnings Samråd” (34 folkeoplysende organisationer),  

“RCE Danmark - Netværk for Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling” og “CISU - Civilsamfund i Udvikling” (260 danske udviklingsorganisationer)

Kære alle i Øko-net – gamle og nye i netværket! 
Rigtig godt og grønt nytår til alle!
 
2018 var et specielt år. Vi havde den varme sommer. Vi 
havde også et super godt Øko-net årsmøde i april. Og vi havde 
en rigtig stram økonomi i 2018.  Vi arbejder videre med alle 
tre områder. Har fokus på at være med til at løse klimakrisen 
og vores store miljøudfordringer. Har fokus på at planlægge et 
spændende og grønt 2019, startende med 25 års jubilæums-
arrangementerne. Visionen er at følge op med en række arran-
gementer gennem året for at fejre de 25 års folkeoplysning for 
grøn omstilling, økologisk praksis og uddannelse for bæredygtig 
udvikling! Og sidst men ikke mindst, arbejder vi på at sikre en 
stabil og god økonomi for Øko-net og portalen Grønt Overblik. 
 
Grønt Overblik fik et super løft i 2018 med hjælp fra et 
hold af tre studerende fra Worcester Polytechnic Institute 
(WPI) i USA, der gennemgik portalen og kom med fremadret-
tede bud på hvordan den bør udvikles, bl.a. i retning af en social 
grøn platform. Dette arbejde er sat i gang, og gennem 7 uger i 
marts/april 2019 får vi et nyt hold på fire studerende fra WPI, 
der bl.a. skal hjælpe med at udvikle en markedsføringsstrategi 
og en plan for sponsorater for at drive sådan et fælles grønt 
socialt netværk. Forløbet er en del af The WPI Copenhagen 
Project - www.wpicpc.org 
Den rapport og power point præsentation, som vi fik fra det 
første hold, kan læses her: 
www.eco-net.dk/filer/2018/rapport.pdf 
www.eco-net.dk/filer/2018/rapport-pp.pdf
Læs og være med til at støtte op om den nye portal! 

Lev & Lær Husmandsstedet, der er Øko-net’s vision om 
at genskabe et hands-on økologisk læringsmiljø for den lokale 
fødevareproduktion og en grundlæggende økologisk levevis, 
er inde i en spændende fase. Vi har fået støtte af Underværker 
(Realdania) og LAG-midlerne på Sydøstfyn til at bygge kursus-
faciliteterne på husmandsstedet færdige, bl.a. med et Jord-til-
bord-køkken, til afholdelse af kurser, workshops og folkekøk-
kener på Sydfyn. Efter planen vil vi indvie stedet i løbet af 2019 
og begynde at arrangere events og workshops. 
Den store vision er at skabe flere af den slags gårde i hele lan-
det. Det har undertegnede skrevet om i en ’kronik’, der også 
sætter det hele i perspektiv i forhold til 25 års netværks-ar-
bejde for økologisk folkeoplysning og praksis. Den kan læses 
på nettet, og den er samtidig et 25 års statusskriv for Øko-net. 
For det er oplagt at stoppe op og reflektere over, hvor vi er, og 
hvad status og situationen er for miljøet og den bæredygtige 
udvikling. Læs den her: www.eco-net.dk/25-kronik 
 
Bæreklang og Klimaalarm genudgivelse på vinyl
I forbindelse med Øko-net’s 25 års jubilæum har vi en drøm og 
en idé, der er fornøjelig og kan være med til at sætte et ander-
ledes fokus på, og musikalsk lydbillede til, miljø-kampen.  
Visionen er at udgive de to CD’er, vi lavede, Bæreklang – Sange 
for Bæredygtig Udvikling - www.cdbu.dk (2004) og 
Klimaalarm- www.klimaalarm.dk (2009) på LP-vinyl. For det 
er blevet populært igen med vinyler. Det skal være en del af 
vores jubilæums-markering, som skal bidrage til at skabe nye og 
anderledes kontakter.  Vi leder efter sponsorer til projektet! 
Godt nytår! Vi håber at se rigtig mange til vores jubilæums-
arrangementer i Ollerup og København! Vel Mødt!     LM-N


