
Heftig og begejstret fremtid!
– i 20 året for rio og vores fælles klode

forårs-årsmøde i Øko-net
Lørdag d. 28. april 2012 

på galleri galschiøt i odense

– med generalforsamling for Øko-net, seminar og fest 

seminar med oplæg af Peter HesseLdAHL, 
ANdreAs LLoYd, KirsteN HjØrNHoLm sØreNseN, 

HANs HeNriK sAmUeLseN, NiLs ØrUm-NieLseN, 
KirsteN PAAbY og Kim CArsteNseN

rundvising v. jeNs gALsCHiØt på galleri galschiøt  
med præsentation af rio+20 manifestationen fra 

AidoH, Art in defense of Humanism og Øko-net. 
Aften-hygge, netværk og fest-koncert med 

stig mØLLer trio

VEND



ProgrAm

Lørdag d. 28. april 2012

Del 2 – I forlængelse af cykelkaravanen Tour de Futures besøg 
i Odense (fredag d. 27.04) invitere AIDOH og Øko-net til tema-
seminar-dag om Rio+20

9.00 -13.00 – Øko-net’s generalforsamling 2012

9.00-10.00: Ankomst, netværk og tjek-in. Der servers kaffe og te.

10.00-12.00: Årsmøde og generalforsamling
Øko-nets generalforsamling 2012 afholdes på Galleri Galschiøt 
i Odense. Dagsorden iflg. vedtægterne (der kan findes på Øko-
net’s hjemmeside: www.eco-net.dk), herunder beretning om 
Netværkets forgangne år. Forslag, der ønskes drøftet på general-
forsamlingen, sendes senest 14 dage før mødet til bestyrelsen/
sekretariatet.

12.00-13.00: Frokost og tjek-in
Der serveres økologiske falafel-sandwich og der er fortsat 
tjek-in for seminar- og festdeltagere.

13.00-18.00 – seminar: Heftig og begejstret fremtid!

13.00-13.10: Velkomst ved Lars myrthu-Nielsen, Øko-net 
og jens galschiøt, AIDOH/vært for årsmødet.

13.10-14.30: 
Fælles afsæt – to indledende oplæg, med tid til afklarende 
spørgsmål/kommentarer:

“grib fremtiden - spilleregler for det 21. århundrede”
Peter Hesseldahl, fremtidsforsker og forfatter
Vi har aldrig været rigere, men samtidig virker det, som om 
vi aldrig har været tættere på at køre menneskeheden lukt i 
afgrunden. Den gode nyhed er, at vi heller aldrig har haft bedre 
redskaber til at forstå verden og udvikle løsninger til at trives i 
den. Al virkelig fremgang og velstand opstår gennem udvekslin-
gen af viden, ideer og erfaringer med andre - og det samspil kan 
vi gøre langt mere omfattende og produktivt i kraft af tekno-
logien og den følelse af at være forbundet i et fællesskab, som 
den fører med sig. Men det kræver, at vi forstår spillets regler. 
Peter Hesseldahls nye bog, ’Grib fremtiden - spilleregler for det 
21. århundrede’ er en guide til fremtiden, en fremtid, der i langt 
højere grad end tidligere kræver, at vi tager ansvar, at vi deltager, 
åbner os og tænker i helheder.

“borgerlyst og genveje til handlekraft”
Andreas Lloyd,  antropolog og medstifter af Borgerlyst.dk
Borgerlyst er et løsningslaboratorium.  Vi undersøger og deler 

erfaringer om, hvordan det kan blive nemmere og sjovere at 
udvikle samfundet. Vi deler erfaringer og idéer for at inspirere 
danskerne til at engagere sig mere i samfundet. Det danske 
demokrati bliver i dag drevet så professionelt, at der er meget 
langt mellem de politiske beslutninger og borgernes virkelighed. 
Derfor samler og deler vi gode eksempler på, hvordan man som 
borger kan blive bevidst om sin egen handlekraft og bruge den 
aktivt.

14.30-15.10: 
To oplæg af ca. 15 minutter pr. stk. + 5 minutters opklarende 
spørgsmål

“Vores fælles solidaritet”
Kirsten Hjørnholm sørensen, Policy Advisor for Mellem-
folkeligt Samvirke

“Vores fælles virkelighed”
Hans Henrik samuelsen, koordinator i Græsrøddernes 
Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO)

15.10-15.40: Pause og netværk – kaffe/te og kage

15.40-16.40:
Tre oplæg af ca. 15 minutter pr. stk. + 5 minutters opklarende 
spørgsmål

“Vores fælles økologi”
Nils Ørum-Nielsen, økologisk landmand og naturvejleder

“Vores fælles læring”
Kirsten Paaby, seniorrådgiver, Balanceakten og Stiftelsen 
Idébanken, Oslo

“Vores fælles muligheder”
Kim Carstensen, FairGreenSolutions.dk

16.40-17.30:  “Vores fælles fremtid” 
Fælles afsluttende debat mellem deltager og oplægsholderne!  
Hvad er din besked til Rio+20? 
Hvad er de vigtigste erfaringer inden for dit lokalsamfund?

17.30-18.30: “Præsentation af galleri galschiøt” 
Ved billedhugger jens galschiøt, der også vil præsentere 
Balanceakten, der er en nordisk kampagne for Uddannelse for 
Bæredygtig Udvikling, skabt af Idébanken (N), Ekocentrum (S) 
og Øko-net (DK). En kampagne som ved Rio+20 konferencen 
vil præsentere de bedste nordiske ’signaler’ for bæredygtig 
udvikling for resten af Verden – konkrete eksempler der også 
har taget uddannelsesudfordringen alvorlig!

18.30-23.30 – fest-menu, fest-koncert og hyggeligt 
samvær i galleri galschiøt

18.30-20.00: Økologisk fest-menu v. Kok & rul – Det Rul-
lende Køkken v. Sally Lundgren Hyldal (www.kokogrul.dk) 
Der vil være én øko-bar til aftenen, med salg af vin og øl.

20.00-23.30: “Vores fælles dans” 
stig møller trio spiller op til dans og en samba a la Rio+20!’
Aftenens besætning er stig møller (sang/guitar), Peter 
ingemann (bas) og Hans fagt (trommer).
(www.stigmoeller.dk og www.peteringemann.dk)
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tilmelding og praktiske oplysninger:

•  Pris for deltagelse i hele årsmødet/seminaret/festen: 
 - for medlemmer af Øko-net: 250 kr.  

(Betales som 200 kr. i deltagerbidrag og 50 kr. i støttebidrag til 
Øko-net. Hvis ikke andet oplyses så registreres det således, da 
Øko-net hvert år skal indsamle mindst 100 støttebeløb af 50 kr. 
Det er mindstekravet i lovgivningen for at være godkendt som § 
8A-organisation. Denne godkendelse betyder, at bidragsyderen 
får fradragsret for de gavebeløb der overstiger 500 kr. Men giver 
samtidig Øko-net mulighed for at søge Kunststyrelsens Tips- og 
Lottomidler til landsdækkende almennyttige organisationer – en 
ordning der årligt giver os et driftstilskud på næsten 60.000 kr.).

 - for ikke medlemmer af Øko-net: 375 kr.,  (medlemskab 
af Øko-net kan dog tegnes ved tilmelding, og koster 250 kr. 
eller 175 kr. (for arbejdsledig/studerende/pensionist) for 2012, 
hvorefter man kan deltage i seminar og fest for 250 kr.

•  Pris for deltagelse i festen/koncerten med økologisk fest-
menu: 200 kr.

•  Pris for deltagelse kun til festen/koncerten: 100 kr. (kan også 
købes direkte i døren fra kl. 19.30)

•  Tilmelding: Af hensyn til arrangementets afvikling er der 
tilmeldingsfrist: senest onsdag d. 25. april 2012 
Bindende tilmelding sker på tlf. 62 24 43 24  
eller e-mail: eco-net@eco-net.dk

 Ved tilmelding skal deltagergebyret forudbetales ved overfør-
sel til Øko-net’s konto i Merkur: 

 Reg.nr. 8401 konto-nr. 000 102 1494 eller ved fremsendelse 
af check (adresse: Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg).

• Ring/send (helst pr. e-mail) samtidig til Øko-net:
 - dit navn og din stilling
 - navn på organisation/forening du kommer fra
 - din adresse
 - dit telefon-nr., e-mail & www-adresse

•  Vi laver en rejsekoordinering på følgende måde: Ved tilmelding 
oplyser du, om du har fx to pladser i din bil, (så skriv ‘bil+2 
stk’), eller ønsker du kørelejlighed, så skriv ‘ø.k.’ (ønsker køre-
lejlighed). Så noterer vi det på deltagerlisten, der via e-mail 
udsendes onsdag d. 25. april, tre dage før mødet.

•  Overnatning bestilles og betales ekstra. Der er forskellige 
muligheder – også prismæssigt:

 - Galleri Galschiøt: Der kan overnattes (på eget liggeunderlag 
og i medbragt sovepose) i pileflet værkstederne på Galleri 
Galschiøt for 25 kr. pr. person inkl. adgang til bad.  
Der er begrænsede pladser, der fordels efter først til mølle-
princippet.

 - Næsbylund Kro & Hotel:  
Man kan bestille et værelse på Næsbylund Kro - et enkeltvæ-
relse koster 650 kr. og et dobbelt 850 kr. for én nat.

 www.naesbylundkro.dk / Tlf. 66 18 00 39

 - Eller der kan bestilles plads på vandrehjemmet: 
 Danhostel Odense Kragsbjerg – www.odense-danhostel.dk / 

Tlf.: 66 13 04 25

•  Det er nemt at komme til Galleri Galschiøt, der ligger i 
Næsby i det nordlige Odense på adressen: Banevænget 22, 
Næsby, 5270 Odense N (www.aidoh.dk)

 Med deltagerlisten sender vi en rejsebeskrivelse til galleriet.

Kort præsentation af seminaret;  
om rio-processen, fra rio i 1992 til rio+20 i 2012, 
og det fælles for én bæredygtig udvikling!
“Fællesskab kan overvinde de kræfter der splitter samfund. Efter 
årtier præget af småtskårenhed er samarbejde igen på dagsordenen. 
Klimakrisen og den grønne udfordring kalder på nysgerrighed og 
lyst til at skabe nyt. Fremtidens løsninger kommer ikke fra hoved-
kvartererne, men fra udkanter, hvor folk forvalter fælles ressourcer i 
fællesskab”. Sådan præsentere den nye bog ‘fælledskab = fælled 
+ fællesskab’ af Søren Hermansen og Tor Nørretranders sig, der 
netop er udkommet i november 2011. 
I Øko-net har vi også altid haft fokus på fælleskaber og netværk, 
og den nødvendige debat og folkeoplysning for en bæredygtig 
udvikling. Vi invitere derfor med dette årsmøde til et fælles-
skabs møde, hvor målet er at skabe en platform hvor vi kan 
møde hinanden, med hver vores forskellige indgangsvinkler til 

det samme emne – nemlig vores fælles fremtid. Og netop den 
er til ’storvask’ eller eftersyn, når verdens ledere, meningsdan-
ner og græsrødder afholder næste store verdenstopmøde for 
bæredygtig udvikling – Rio+20, juni 2012, der markere 20 året 
for verdens første topmøde for bæredygtig udvikling – Rio-
topmødet for Miljø- og Udvikling i Rio de Janerio 1992.
Målet er en konstruktiv, heftig og begejstret debat om og for 
fremtiden – og forhåbentlig mere liv i netværkene, samarbejdet 
og ikke mindst Øko-net, der bl.a. arbejder for et bredt kendskab 
til Uddannelse for Bæredygtig Udvikling – og for den nødven-
dige folkeoplysning for bæredygtig udvikling. 
Vi slutter med en festlig aften, der også spiller op til vores titel 
for mødet – “Heftig og begejstret fremtid” – så vi oftere kan sige; 
“Sikken dejlig dag det er i dag!”  Vel mødt!  
(Det er muligt at overnatte i sovepose på ejet liggeunderlag (først til 
mølle) – eller på nærmeste kro i nærheden af Galleri Galschiøt).
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Arrangeret i samarbejde mellem:  
AIDOH – Art In Defense Of Humanism og Øko-net


