Formandens beretning 2016
MERE LIV i Landsforeningen Praktisk Økologi
Vi lagde ud på vidunderlige økologiske Livø til årsmøde og generalforsamling 2015.
Stole blev skiftet: Vi sagde på gensyn til: Johan Fast og bød velkommen til Marianne
Mikkelsen, Jacob Guldin og Finn Paaske i PØ‘s bestyrelse. Stor tak skal lyde til alle i
Mere Liv i Haven, Himmerland, som stod for at arrangere årsmødet med et mangfoldigt program med natur, økolandbrug, økologihistorie, bæredygtig filosofi og
dejligt samvær og gode snakke.
Så gik året ellers med raske fjed – fortæller her i nogenlunde kronologisk rækkefølge, hvad der er sket siden:
Vi har fået 234 nye medlemmer i 2015 netto – brutto har der været en tilgang på
616 og afgang på 382, så vi pr. 1. januar 2016 er 3783 medlemmer i PØ. Bestyrelsesmedlem Jacob Guldin har påtaget sig opgaven at ringe rundt til de slettede
medlemmer, som ikke har betalt og ikke aktivt har meldt sig ud. Det er blevet til
60 samtaler i 2015, og det har givet 15 genindmeldte og mange gode snakke. Før
i tiden kom de nye medlemmer stort set kun fra Havenyt.dk. I løbet af 2015 kan
vi tydeligt se, at det lokale arbejde, medlemmernes anbefalinger og Facebook nu
bidrage lige så meget som Havenyt.dk som vores primære skaber af nye medlemmer i foreningen. Det er så dejligt at se, at vores strategi om at spille på flere
strenge, virker. TAK til medlemmerne, som virkelig er den vigtige spiller i at skaffe
nye medlemmer.
Mere Liv i Haven projektet med funding fra VELUX Fonden kører i 2016 på sidste
år – vi har dog søgt om forlængelse et år mere (sandsynligvis har vi svar til generalforsamlingen 2016). Takket været VELUX, Sandra Villumsens (netværkskoordinator
i PØ) og ikke mindst medlemmernes store engagement, har vi nu 74 haveambassadører, 37 lokale Mere Liv i Haven netværk og alt det kit derimellem, som ikke
kan tælles, men skal opleves og høres. Det er helt forrygende så fine initiativer
Haveambassadører og Netværk sætter i gang lokalt omkring i DK. TAK TAK TAK
skal lyde til alle, som grundfæster økologien over det ganske land med fælleshaver,
skolehaver, samtaler, foredrag, møder, samarbejder og praktisk økologi.
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Hele året har været præget af det store arbejde og det store samarbejde, som det
er at lave DET FÆLLES BEDSTE, vores andet folketræf (første var på Samsø i 2014)
sammen med 7 andre grønne- øko-, bærdygtigheds- og omstillingsforeninger. Jeg
håber at ALLE, der er her, kan se, hvor meget det har krævet UDELUKKENDE af
frivillige at få op at stå. Avisen Information sagde allerede i januar, at det her var
den vigtigste begivenhed for den grønne omstilling i Danmark i 2016. Jeg er så
STOLT over at PØ er en vigtig drivkraft i det her samarbejde – og de, som har været
i græsrodsarbejde, ved hvor meget det kræver at få 7 FORENINGER til at arbejde i
samme retning.
Hele 2015 har også stået i Giftfri-have.dk ’s tegn. Et fantastisk samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforening har manifesteret sig i en 5 årig kampagne for at
få sprøjtemidlerne ud af Danmarks haver. Vi har nu 5.500 tilmeldte haver – og et
mål om at få 10.000 flere i 2016. Håber at alle vil hjælpe med at få sprøjtemidlerne
UD. NU. Cadeau til COOP, som har udfaset sprøjtemidler fra hylderne og i vedligehold foran alle butikker.
Der blev afholdt Åben Havelåge kampagne i 2015. Vi valgte at holde Åben Havelåge
i uge 25, for at markere 25 året for det røde Ø-mærke. Der var i 2015 for første
gang en samlet indsats i foreningen for at få startet en årlig kampagne op, og sikre
at antallet af Åbne Havelåger ville være stigende i årene fremover. Der var tilbud
om at få hjælp til en pressemeddelelse i den lokale avis, og der blev udsendt en
velkomstpakke med informationsmateriale om PØ. I forløbet blev det klart, at
der var for mange måder at tilmelde sin have, og der var ikke en let tilgængelig
samlet liste over de åbne haver. Andre ting såsom tidsfrister for tilmelding, samt
forespørgsler om hjælp til pressemeddelelser har også vist sig at trænge til en
revurdering.Åbne Havelåger er kommet for at blive, men i 2016 holder vi en pause
med den samlede kampagne, mens vi gennemtænker platformen for fremtidige
kampagner og etablerer et system, der gør det nemmere for havejerne OG medarbejderne i PØ. Alle kan stadig annoncere med åben havelåge som vi plejer at gøre
via Havelyst.dk.
Vi havde lidt økonomiskvulp i august til oktober 2015 – tak til alle, som hjalp.
Medlemstilgangen var ikke så høj, som forventet, vi havde lavet en budgetfejl ift.
medlemstal,og så havde vi uforudsete regninger til revisor. Bestyrelsen fik sat
flotte initiativer i søen, og det hele er endt med et lavere underskud, end det vi fik
demokratisk godkendt på generalforsamlingen i 2015. OG havde det ikke været
fordi vi lige inden 2015 randt ud, købte 500 nye økohaveforklæder til PØ, så var
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vi næsten nået et rundt 0. Jeg synes, at bestyrelse, medarbejdere og medlemmer
fortjener en stor hånd for det.
For mange af vores medarbejdere var 2015 deres første hele driftsår i PØ: Jakob
Bock som redaktør for vores PØ tidsskrift, Lone Øhrberg, som sekretariatsleder og
Ursula Østerberg, som mediekultivator. Alle har de vist at kunne drifte og udvikle
engagerede og medlemsinddragende. Sekretariatet har indført nyt medlemssystem, og står nu selv for bogføringen og alt er lagret elektronisk, så bilag er nemme
at finde for kasserer og revisorer. Mediekultivatoren har skabt ny lukket Facebooksite, hvor vi medlemmer, kan hjælpe hinanden med både praktisk og upraktisk
økologi, skrevet utallige nyhedsbreve, givet Oekologi.dk en overhaling og sørget for
at vi har været i medierne. Jakob har fået så fint et samarbejde op at køre med så
mange fantastiske skribenter, tak til alle, som bidrager så smukt til vores tidsskrift.
327 gæster troppede op til Mere Liv i Haven Festival på Den Frie Lærerskole i Ollerup – Stor tak skal lyde til Mere Liv i Haven, Sydfyn for den flot arrangerede festival
med 80 værksteder, levende boder, skøn økomad og summende liv.
Jacob Guldin (bestyrelsesmedlem) arrangerede et Frank Erichsen foredrag i Odense med 350 gæster – en stor fyldt smuk sal på Steinerskolen i Odense – tak til jer
alle for smukt arrangement, som gav gode penge i kassen.
Grennessminde i Taastrup, har lejet Det Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg i København (Jytte Abildstrøms økohus) og for at få flere aktiviteter i huset,
har PØ, i selskab med andre grønne foreninger og virksomheder, fået lov til at
skabe liv. Der sidder PØ folk i huset hver dag, og i foråret sælger Marie Hertz og
Signe Voltelen (bestyrelsesmedlemmer), økologiske udplantningsplanter fra Grennessminde og meget andet grønt og godt fra Økohuset lille butik. Frø Pop Up i København fandt sted i huset – og ja, hvis der er nogen, som gerne vil lave økologiske
aktiviteter i Det Økologiske Inspirationshus, så hører Sandra Villumsen rigtig gerne
fra jer.
Karna Maj sagde sit job op som redaktør for Havenyt.dk kort før jul 2015. 24 år i
PØ’s tjeneste. Vi bukker og nejer og siger tusind tak for, at Karna har holdt vores
forening på sine skuldre i så mange år og har skabt så fine og vigtige hjemmesider,
som hver dag gør en stor forskel for rigtig mange danskere. Karna skal være freelancer – og vi håber på nogle havebøger fra hendes hånd. TAK TAK TAK TAK TAK til
Karna Maj – skønne kvinde. Vi glæder os til det videre samarbejde. I parentes kan
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nævnes at Havenyt.dk har fået en mere synlig donationsmulighed, og at det nu er
muligt at indsende fotos, når borgere har spørgsmål til Havenyt.dk.
41 velskrevne og ildsjælede ansøgninger ramte ansættelsesudvalget. WOW, sikke
mange, der havde store drømme for Havenyt.dk. Vi ansatte Fanny Møller, som er
landskabsarkitekt og en garvet praktisk økolog med 5000m2 stævningskov, ænder,
høns, roser, selvforsyningshave og crazy vild natur. Fanny har været med os siden
1. marts – og havde lige en måneds overlap med Karna.
Sammen med Frøsamlerne og mange frivillige har Signe Voltelen (bestyrelsesmedlem i PØ) igen slået til med Frø Pop Up – i år poppet op i Rønde, Herning, København, Sorø, Aarhus, Odense, Holbæk – og flere kan komme til. Sidste år lykkedes
det at få ændret frølovgivningen – nu og i fremtiden popper vi op for at gøre opmærksom på, at Danmark mangler en biodiversitetsplan. Tak til alle, som sørger
for at frøene popper up igen og igen i det danske land.
I PØ oplever vi en sand bølge af nye, fine, lokale initiativer i det alsidige økologiske
småbrug. Derfor har Sandra Villumsen, Aage Dissing og Kristine Amstrup taget
initiativ til at danne et temanetværk i PØ for små alsidige småbrug. Det er også
blevet til en meget stor ansøgning/interessepapir til VELUX om Brug af Land, som
vi får første delsvar på i april 2016 for dernæst at skulle skrive den rigtige ansøgning, som får ja/nej ultimo 2016. Penge eller ej, PØ er i gang med at organisere alle
de små økobrug, med ønske om et bredt samarbejde, så vi kan få en stemme i det
tumultariske landbrugspolitiske landskab. De er resiliente, de skylder ikke store
penge, de tænker nye tanker, de vil passe på naturen, de tænker lokale fødevaresystemer – Når vores politikere IKKE kan se, at de er fremtidens landbrug, så VIL PØ.
Ursula Østerberg, vores mediekultivator, og netværkskoordinator, Sandra Villumsen, har sat en ny videnskampagne i gang i PØ: Ny i Haven. Der er flere praktiske eksempler i støbeskeen, bl.a. et samarbejde med Jyderup Højskole, hvis elever
er i gang med at omforme en gammel parcelhushave til en mangfoldig og spiselig
oase. En gruppe haveambassadører er med til at hjælpe dem godt i gang. To andre
haver, og gerne flere, med nye haveejere vil blive fulgt over de næste par år, så vi
kan vise nogle helt konkrete eksempler på, hvordan borgere kan gå til det at skabe
sig en mangfoldig og spiselig have, som kan være en fornøjelse i hverdagen for
hele familien.
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2015 har været et år, hvor vi har skrevet »Håndbog for Medarbejdere og Bestyrelsesmedlemmer« i PØ, haft et forretningsudvalg, som har holdt møde hver 2.
tirsdag med referat ud til alle medarbejdere og bestyrelse – så alle kunne gøre
indsigelser. Der har været budgetopfølgning i forretningsudvalget hver måned. Vi
har lavet et udkast til forretningsorden i PØ og i det hele taget forsøgt at få lavet en
mødestruktur, som kan tilgodese at de, der skal vide noget, får det af vide. Det er
jo altid interessant i en organisation, hvor frivillige arbejder sammen med fastansatte. Vi synes at vi er begyndt at have en god form på det. 160 indslag på intranettet er det blevet til (nogle af dem er VIRKELIG lange) – og mails, ikke i mængder, for
vi har aftalt at vi ringer i stedet – og skriver på intranettet. Vi har en meget levende
og aktiv og engageret bestyrelses- og medarbejderskare. Der går ikke en dag, uden
at der er kontakt mellem os alle sammen på kryds og tværs. Det høje ambitions- og
aktivitetsniveau i foreningen, og at vi kan se at vi har flot positiv medlemsudvikling
igennem 4 år, gør at bestyrelsen har besluttet at ansætte en økofacilitator i foreningen. Jobbet som Økofacilitator indeholder 5 hovedtemaer: Daglig ledelse af 5
medarbejdere, Kontakt til foreningens 37 lokale netværk, Udvikling af særligt politisk arbejde i foreningen, Bindeled mellem bestyrelse og medarbejdere og Fundraising. Når bestyrelsen i Landsforeningen Praktisk Økologi kalder denne nye medarbejder i foreningen for en Økofacilitator, så er det for at betone at arbejdet handler
om at hjælpe en masse forskellige mennesker: Medlemmer, medarbejdere, bestyrelse, frivillige om at få en fælles retning og synlighed i arbejdet. Bestyrelsen mener
at det er alt for sårbart at frivillige varetager så vigtige og store driftsopgaver, som
skitseret her, og at vi skal have aflastet bestyrelsen for så mange driftsopgaver, så
de har mere tid til at være sammen med medlemmerne – eller måske endda holde
lidt fri. Endvidere er det en fremtidssikring af foreningen. Bestyrelsen forventer at
kunne præsentere den nye økofacilitator på generalforsamling 2016. Vi har fået
113 ansøgninger til stillingen. WOW.
Vi har desværre oplevet at flere og flere afgående medlemmer angiver dårlig
økonomi, som grund til at de melder sig ud af vores demokratiske økologiske
fællesskab. Det har virkeligt været hjerteskærende at opleve, at selv mangeårige
medlemmer er sådan i knæ, at de må melde sig ud – det er grunden til at bestyrelsen foreslår at lave et solidarisk medlemskab, som vi skal tale om senere i denne
generalforsamling – og som vi håber at generalforsamlingen 2016 vil støtte.
Så skal vi sige tak for det skønne arbejde i bestyrelsen til Kirsten Hansen, Malene
Mann Sørensen og Marianne Mikkelsen – I har alle valgt at lægge jeres hjerteblod
i det lokale PØ arbejde i hvert af jeres netværk: Himmerland, Sydfyn og Aarhus.
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Foreningen takker for jeres arbejde, engagement og glæder sig meget over, at I er
derude, hvor det er vigtigst, nemlig i det lokale arbejde.
Arbejdsåret 2016
Nu ser vi frem i dette år og kommende år i Landsforeningen Praktisk Økologi.
Vi har for overskydende penge på VELUX projekt hyret Ask Hybel fra COPE IT til at
hjælpe os med at lave en ny medie- og it strategi for alle hjemmesider, alle medier i
PØ – vi bruger hele 2016 på arbejdet og regner med at vi i 2017 påbegynder ændringer, som vil medføre en mere involverende, samlet og overskuelig medie- og
it-platform i foreningen.
Igennem flere år, har bestyrelsen oplevet at mange borgere i vores del af verden,
mangler viden om biologiske begreber, som danner det vigtige vidensgrundlag for
økologien. Vi har derfor søgt og fået penge af Fondet for Økologisk Landbrug til at
lave materialer til grundlæggende økologiforståelse blandt borgere. I år laver Ursula Østerberg sammen med et bredt ekspertpanel, materialer, som vi alle kan bruge
til at skabe dialog og forståelse for økologien. Årets skoler, som vi forventer at have
premiere på til Mere Liv i Haven Festival 2016 er: kulstofskolen, kompostskolen,
jordskolen og kvælstofskolen. Disse 4 skoler bliver forklaret, rigt illustreret og kommer ud på materialer, som vi håber vores medlemmer vil bruge i undervisning, på
markeder og alle steder, hvor der mangler viden, for at kunne forstå økologien.
Bestyrelsen i PØ tror på samtalen, samarbejdet og bevidstgørelse for at udbrede
den økologiske grundtanke, derfor har vi søgt midler i Den Grønne Ildsjæle Pulje til
at lave medlemsforankrede videnskampagner om 4 emner: Biodiversitet, Frø, Jord
og Økologisk Husholdning. Det giver alle foreningens Mere Liv i Haven Netværk
mulighed for at søge om at få et foredrag+ materialer om 1 af emnerne ud lokalt.
De 4 emner kommer også i PØ tidsskrift med grundige artikler og i det hele taget
skal de 4 videnskampagner gerne leve i foreningen i mange år. TAK for alle medlemmer, som griber denne mulighed og gør samtaler over hele landet mulige for
disse vigtige emner.
Vi er kommet dertil i foreningens udvikling, hvor det politiske arbejde fylder mere
og mere. Bestyrelsen har et stort ønske og det er at PØ udvikler sin egen model for
et medlemsdrevet, lokalt forankret, bottom-up politisk arbejde. Vi har ikke løsningerne, men vi har viljen til at undersøge og finde modeller sammen med alle medlemmer. Derfor inviterer vi alle, som vil det lange seje træk med at lave bottom-up
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økologi politisk arbejde til PØ politisk festival på Sydfyn i grundlovsweekenden den
4. og 5. juni. I kommer til at høre mere. Det bliver ikke noget stort arrangement –
det bliver den spæde start.
Bestyrelsen går og rumler med at få sat en proces i gang, så vi kan tale om foreningens Strategi 2022 og foreningens organisering. Vi arbejder lige nu sammen med
Strategi 2018 – MERE LIV I HAVEN, hvis mål, vi sådan set med de store briller har
nået, og derfor varmer vi op til at komme rundt og høre alle medlemmer om den
videre strategi og ønsker til organiseringen, som vi regner med at skulle vedtage
på generalforsamlingen i Odense i 2017, hvor vi glæder os over at Mere Liv i Haven, Odense vil vise al den centralfynske økologi frem. Årsmødet i Odense kommer
til at være i dagene: 31. marts – 2. april. Vi har lige nu ikke helt et konkret billede af
processen, men tanken er at vores nye økofaciliator skal hjælpe her. Vi har været
ude i et par netværk og tale om det og fundet ud af både, hvordan vi ikke skal gøre
og måske, hvordan vi skal gøre det. TAK for de 4 netværk, som stillede op, som
prøvekaniner. Flere medlemmer og netværk har ytret ønske om at tale om foreningens fremtidige organisering og det er også i den grad på bestyrelsens ønskeliste.
Når vi taler organisering, er der mange tanker på tegnebrættet overalt i foreningen. Skal vi have et repræsentantskab? Skal vi vedblive at være frie lokale netværk?
Skal vi gøre som andre foreninger, eller skal vi udvikle vores egen model? Vigtigt
for bestyrelsen er at vi finder en god proces, og kommer godt rundt i landet og
taler om det hele. Vi kan høre på vandrørene at der er mange forskellige ønsker, så
vi tror ikke at det bare lige er gjort med et møde og et udvalg hist og pist. Det er en
lang og vigtig proces, som må tage den tid, den tager – så alle bliver hørt og så vi
får skabt den organisering, som er ønskelig for flest muligt medlemmer.
Mere Liv i Haven Festival 2016 i Aarhus den 29. oktober. Tak til Mere Liv i Haven,
Aarhus, som tager det fulde ansvar for en fyrig, mangfoldig og levende festival. Vi
glæder os til at høre fra netværk, som vil huse festivalen i 2017 og så fremdeles.
Evnen til at gentage er en meget vigtig grundsten i PØ‘s arbejde. Vi vil medlemsdrevne Videnskampagner, som kan have ALLE tænkelige temaer, som skal gå igen
og igen i alle årene fremover for at grundfæste viden om økologi i alle dele af vores
samfund. Mærkesager i PØ, kunne det også hedde. Vi opfordrer medlemmer og
netværk i fællesskab til at formulere vores videnskampanger og give dem krop og
indhold, så vi kan diskutere dem i foreningen og slutteligt vedtage dem på vores
generalforsamling. Derefter er arbejdet med at bruge de værktøjer vi har, uden
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res hjemmesider, vi har vores PØ tidsskrift, vi har sociale medier, vi har samtalerne, vi har eksperterne, som gerne hjælper, vi har markeder og netværk, som gerne
deler viden med lokale borgere – alt det, giver i gentagelse og gentagelse stærkt
forankrede økologiske videnskampagner, som er umulige at slå tilbage – fordi de
kommer fra folket. Vi glæder os så meget til at folde vores økologiske gentagelser
ud med jer alle – i vores videnskampagner.
Hvad savner vi allermest i arbejdet i bestyrelsen i PØ? Vi savner en frivillig IT ØKO
gruppe! Vi mangler i den grad nogen, som løbende vil hjælpe os med at løse it
udfordringer. Det er ikke store og vilde ting. Det bliver det bare nemt, når INGEN
i bestyrelsen har evnerne eller glæden ved at løse udfordringerne. Kender nogen,
nogen, som ville bruge 1 time om ugen på at støtte vores økoarbejde med sin IT
viden, så RING. TAK!
Hvad forstår vi slet ikke i bestyrelsen i PØ? Vi forstår IKKE, at flere IKKE melder sig
ind i PØ, donerer deres formue til os, giver et økonomisk bidrag i ny og næ. Det
kræver – IKKE mange – men nogen penge, at forankre en demokratisk mangfoldig
bevægelse i Danmark. Vi synes at alle medlemmer, netværk, medarbejdere og bestyrelse i PØ, gør et kæmpestort og fantastisk stykke arbejde. Efterspørgslen efter
PØ/PØs viden er enorm fra alle dele af samfundet. SÅ mange vil samarbejde, så
meget viden om økologi, har brug for at skifte hænder. OG vi kan IKKE følge med
samfundets ønsker om samarbejde, viden. Vi ser dagsorden efter dagsorden, hvor
vi kunne spille en praktisk demokratisk og lokalt forankrende rolle, glide os næsen
forbi, fordi vi ikke har flere hænder, flere timer. Vi tror fuldt og fast på i PØ’s bestyrelse at det lange seje bottom-up træk for at grundfæste økologien i det danske
samfund, er den rigtige metode. Vi står måske ikke og skriger på barrikaderne lige
som andre nutidige landbrugspolitiske spillere gør – og det kommer vi heller ikke
til. De har også mængder af penge! ØV! Vi gør faktisk noget, overalt – og vi praler
ikke med det og råber ikke og skaber os ikke. Vi ser os selv som en vigtig demokratisk samtalepartner i udviklingen af økologi i Danmark. Vi arbejder indenfor
fantastiske demokratiske rammer i et fantastisk demokratisk land. Hjælp os med
at komme dybere ind, organisere mere og grundfæste økologien – SKAF FLERE
PENGE. Ikke mange, nogen! Alle midler kan tages i brug: Donationer, arv, velgørenhedsmiddage, arrangementer, økotombolaer. ALT har interesse. Vi sælger ikke
PØ’s sjæl til den nærmeste brugtvognsforhandler, så vi har til huslejen. VI vil have
vores uafhængige selvstændighed – og det kræver penge, som kommer fra medlemmer. Vi vil ikke være en projektorganisation, hvor vi hele tiden skal lave det,
som andre vil have. Vi vil lave det, som medlemmerne vil have og det kræver vores
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egen demokratiske økonomi – og det er vigtigt i en tid, hvor mange får penge for at
sige ting, som ikke er rigtige fra nogen, som har penge og som gerne vil opretholde
status quo.
F.eks. er vi inviteret til at bidrage til Staten DKs nationale pesticidstrategi for 2017–
2020. Inviteret til åben proces hos Miljø- og Fødevareministeriet. Her skal vi forhandle med alle DK’s pesticidelskere, som naturligvis også er inviteret – og vi bliver
så indignerede af at sidde i et rum fyldt med velbetalte lobbyister, når vi kan stille
med frivillige, som knapt nok kan følge med alle de tykke rapporter. Vi arbejder for
at få gift væk fra jordens overflade. Vi har brug for al hjælp til at kunne gøre vores
stemme gældende. TAK.
Hvad er vi fantastisk glade og stolte over i PØ? Vi glæder os, vi frydes, vi jubler hver
gang vi hører om netværk/medlemmer, som sætter i gang med småt og stort. Fælleshaver, skolehaver, arrangementer, markeder, økologiformidling, ALT det VI gør.
Vi ved at det er metoden til at økologien sætter dybe rødder i Danmark. TAK TAK
TAK TAK for jer alle, som tilsammen gør alle de mikrohandlinger, som én skønne
dag – og den bliver meget skøn, gør at der ikke længere er et demokratisk grundlag
for at tilsvine og misbruge verdens naturresurser. Tak til medlemmer for netværk,
markeder, skaffe medlemmer, bevidstliggørelse og godt og grundigt arbejde. Hver
samtale tæller. Hver have tæller. Hver sommerfugl tæller. TAK.
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AFSLUTNINGEN på generalforsamlingen:
Arbejdet med DET FÆLLES BEDSTE fortsætter i årene fremover. Vi skal holde folketræf igen i 2018. Hvor i landet, bliver først vedtaget lige inden denne generalforsamling. Vi holder folketræf for at alle Danmarks grønne ildsjæle bliver mere synlige for hinanden, så vi kan finde samarbejder på kryds og tværs af foreningerne og
styrke den grønne demokratiske samtale. Vi vil dog mere end det, for fredag og lørdag på folketræffet i Hvalsø bliver fyldt med ny viden, workshops, aktiviteter, sang,
dans og musik, så bliver søndag en indadvendt dag, hvor vi mødes i arbejdsgrupper og er sammen hele dagen – enten opdelt efter kommuner eller efter temaer,
for hvad kan vi sammen, når vi kommer hjem igen? Hele søndagen, har vi sammen
muligheden for at samles med andre fra vores lokalområde og ved en faciliteret
proces finde ud af, hvordan vi hver især kan gå hjem og arbejde for at den grønne
dagsorden bliver mere synlig til de lokale kommunalvalg i 2017, hvor DET FÆLLES
BEDSTE vil forsøge at lave en decentral lokal kommunalvalgs kampagne initieret og
kørt af lokale kræfter, men støttet og koordineret af foreningerne bag DET FÆLLES
BEDSTE. Vi får brug for rapportskrivere, grafikere, plakakttrykkere, sociale mediefanatikere, kommunikationsfolk, nogen som kan skrive, regne og lave te og passe
på det hele – med andre ord: alle, som vil være med til at lave en decentral grøn
lokal og koordineret valgkampagne. Og emnerne kan spænde så bredt som: Flere
skolehaver i Rebild, over bedre kollektiv trafik i Kalundborg til vild med vilje på
Sønderborgs kommunale arealer – DET er os selv, der bestemmer, hvor vi vil tage
fat! Når vi så har haft held med at påvirke vores lokalsamfund i en grøn retning til
kommunalvalg 2017, så gør vi klar til at tage til folketræf igen i 2018 – og så skal
vi i gang igen – denne gang, til folketingsvalg 2019, hvor vi gentager vores grønne
lokale kommunalvalgskampagne – nu bare tilpasset til folketingsvalget. Sådan
kan vi så blive ved i det uendelige – for samtalen og det demokratiske arbejde for
at stadfæste en økologisk retning i vores samfund, slutter aldrig. Vi håber at alle i
foreningen, vil bakke op om arbejdet og har lyst til at bidrage og være med. Der er
brug for alle. Vi skal opdele denne store opgave i tusindvis af små opgaver, så alle
skuldre uanset størrelse og drøjde, kan være med til at bære, så vi får en grøn økologisk fremtid for os selv og vores efterkommere. Håber at det hele giver mening
– og du er med på, at PØ er med i arbejdet for DET FÆLLES BEDSTE.
På vegne af bestyrelsen for Landsforeningen Praktisk Økologi
Fformand Trine Krebs
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