LANDCENTRE – Hvordan får vi LAND-netværket til at vokse?
Kontakt til Højskolen – Reklame fremstød + efterskole.
Samarbejde med andre grønne org.
Interne kommunikation i feks nyhedsbreve om Landcentre.
Nævne obligatorisk på PDC kurser.
”Tip os” om potentielle landcentre.
Opdatering fra forskellige Landcentre, så vi ved hvad hinanden laver og kan henvise/vise
videre.: personlig kontakt med landcentre – synliggøre andre Landcentre ved enkelte
Landcentre ”print selv oversigt” – Evt. Krav om x-antal deltagelser på forsamlingen / x år.

BESØGENDE – HVAD VIL DU GERNE SE OG OPLEVE PÅ ET LANDCENTER.
Vidensbank – ”Hvad gør jeg lige med ...............?
Nærvær
Fra brakmark til færdig skovhave – se udviklingen = dokumentation.
Inspiration
Håb/tro – Vi kan gøre noget `!! Det nytter !!
Mangfoldigheden – færdigheder.
Praktisk viden/løsninger – nemme løsninger/teknikker/eksempler.
Startpakke – Hvad kan jeg gøre hjemme hos mig selv? Aha, det her kan jeg nemt sætte igang.
Let forståelig information.
Hjertelighed og åbenhed.
Naturlig samspil med naturen.
VIGTIGT – PS TIL BESTYRELSEN: Ide til hjemmeside.
1. kompetance register
2. Hvem ved hvad, om hvilke problemstillinger
3. Eksempler: levende pæle(hegn) – brugte vinduer renoveres – selvvandende drivhus –
spildevands løsninger etc........

LOKALE NETVÆRK
Løsninger: Studieture – opsøge andre grønne foreninger mv. – temadage/workshops – invitere
en diplomholder/specialist – mere info materiale (fysisk) – Jeg arbejder med ...... KOM! – lave
aktiviteter sammen, gerne permablitz, projekt – facebook; har I ..... ressource? – spørg om
hjælp: kontakt, kendskab, nysgerrighed.
Behov: Lokal genbrugsgruppe – skovhavegruppe/drivhus – skaffe folk til området –
engagement? – shopping? I tiden – sparring på viden mm – ressourcer i lokalområdet – styrke
kendskabet til stedet: adgang til ressourcer – inspiration til andre – ejerskab – savn/alene –
lokal forankring for pk i Vestjylland – kan få glæde af netværk til brændstof – socialt stimuli og
ligeværdighed.
PCDK – landkortet – web – lokale netværk – facebookgruppen.

FRIVILLIG ARBEJDE
Plus: Gratis arbejdskraft – kulturel udveksling og madkultur- ny energi/momentum – netværk –
venskaber – vidensdeling: praktisk undervisning – berigende – det aktive lærringsrum –
potentiale for plus på tiden – læretid.
Minus: tidskrævende – tilstedeværelses pligt – ”voksen ansvar” – balance: underholdning,
privatsfære, beskæftigelse – faciliteter – mulighed for special kost – hæmmende tilpasning af
dagligdagen.
Interessant: frivillige el. Praktikanter – forventningsafstemning – 2 af gangen – behov eller lyst?
– specifikke projekter, eller dagligdag”? – projekterne skal passe til beboerne – frivillige skal
være en mulighed IKKE en nødvendighed.

STARTPAKKE
Hjælp til at finde de rigtige specialister
Indsnævring af ”blomsten” så den bliver håndterbar.
1: små og langsomme løsning – 2: spild ikke din energi.
Landcenter formidler de håndterbare ”Blade”
Transport spild, madspild, nemme punkter
Tydelighed i LANDcenternes ”specialer”, så det bliver nemmere at finde det rigtige.
Folder med forklaringer til at tage med hjem.
Der er lavet en cirkel med indeling (4) forår, sommer, efterår og vinter, som beskriver aktiviter
i de forskellige sæsoner.

Indhold af startpakke:
Folder for LAND – PK og google drev.
Kort med nemme løsninger på: Transport valg – mad spild/spis dit ukrudt – plante
fælleskaber(små bede) – det lille hønsehold/ænder/kaniner(for jordforbedring) – vandhøstning
– jorddækning/undgå ukrudt – husholdningsråd til bæredygtig hjem – træk
vejret/reflektion/pauser/guide – taknemmelighed/fejring af det gode – års hjulet/mentalt som
naturen
Hjælpemidler til PK i forskellige ”miljøer”
Hvor kan jeg møde andre med samme interesser?
Kortene er individuelle fra hvilken Land-center.

POENTIELLE LANDENTRE
Hvorfor vil du gerne være med i Land netværket?
Selvudvikling
Rådgivning
Møde andre med LANDcentre
Give mulighed for afprøvning i praksis – work away/woof
Empowerment
Byde ind med ressoucer
Undervisning med ”hands on” – live in – living
Rollemodel: refugee – social permakultur – right livelihood

