Skovlandsprojektet - Skovlandets Lokalråd, Silkeborg Kommune

Referat fra Visionsmødet i Vrads Forsamlingshus under Skovlandsprojektet.
referent Palle Kousgaard.
Indledning

Der var fremmødt ca. 35 personer, hvoraf ﬂere fra oplandet, som ikke har deres hyppige gang i Vrads, men
interesserer sig livet der havde taget mod opfordringen til at komme, bl.a. fra Vipskov, Ll. Bredlund og St.
Bredlund og Bryrup. Den sædvanlige forvirring, når møder er lagt til kl. 19.00 i stedet for det sædvanlige
19.30 rådede også her, men omkring kl. 19.30 var de ﬂeste mødt op.
Agner Thulesen indledte på Skovlandets Lokalråds vegne, og projektkonsulenten Palle Kousgaard gav en
kort introduktion til Skovlandets historie med hovedvægt på omdannelsen af bysamfundene og Bryrups
centrale rolle. Palle Kousgaard gennemgik desuden de emner, man ved et formøde havde fundet frem til,
men opfordrede som i den skriftlige indkaldelse til, at mennesker, der havde emner, de specielt interesserede
sig for, gav en kort introduktion. Disse blev så understreget på eller påført på de emnelister, der på forhånd
var hængt op.
Indlæg

De berørte emner var her, at
Kim Rasmussen: Vrads Hjemmeside www.vrads.dk skal fastholdes som en væsentlig platform,
Rene Kilian: Børnehave og Legestue i byen, gerne i forbindelse med skurvogn
Susan Klaus: Levefællesskab og at liv i en overskuelig gruppe gør stærk,
visioner for selvforsyning
Kim Rasmussen: Grænser for erhverv og vækst. Hvilken størrelse ønsker vi?
Sosha: Fælles værksted.
Ebbe Høyrup:Tanker om ﬁlm og musik på computer for de unge og at arbejde videre med nye ideer for
Spilledåsen.
Agner Thulesen: Agenda 21-arbejde, miljøarbejde. Hvordan kan man som bruger blive bevidst om sin
situation. Fælles erfaringsudvikling. Grøn Landsby
Grupperne

Det gik den første time med og under den efterfølgende stående kaffedrikning blev de første uddybninger og
samtaler om gruppedannelser foretaget, og herefter placerede folk sig så i grupper, der siden underopdeltes.
En ungdomsgruppe i ”Spilledåsen” blev sideløbende opfordret til i få punkter at fortælle, hvad de følte der
manglede i byen, og her havde lederen af Spilledåsen på forhånd nævnt, at han fornemmelse var, at der
for de grupper af unge, der lavede ﬁlm og ønskede at lave musik på computer var brug for en udvidelse af
aktiviteterne, og at man måtte være klar over, at skulle man bakke de unge op, måtte man være klar over, at
der skulle hyppige fornyelser af muligheder til.
Efter en lille times tid i grupperne rapporterede de enkelte grupper i plenum om deres diskussioner.

1: Ungdomsgruppen havde leveret nogle punkter:

Bedre Internet. Frimur til grafﬁti, skateramper, basket ball – egentlig bare et ”free space” betonfelt til
sport.
En nytilﬂytter til Vrads, Poul Rudy, havde været skater i 20 år og ud over at have en rampe stående ville han
gerne sammen med de unge etablere en bane – hvis der kunne ﬁndes et sted.
Der skal ﬁndes et sted og nogle byggematerialer og fra borgerforeningens side ville man undersøge forsikringsforholdene.

2: Behandlere og kunstnere.

En lille gruppe med Pernille Behrend og Sosha diskuterede erhverv i relation til (alternative = ikke offentligt
betalte) behandlere og kunstnere, idet mange har haft drømmen at gøre der til en levevej. Nogle få kan leve
af det, men de ﬂeste kan ikke.
Ideen var at lave ”Skovlandets Spirituelle (eller holistiske) Sommerfestival” . Overskuddet skal gå til økonomisk dårligt stillede, der helst ville gå til såkaldt alternative behandlere, men som af økonomiske grunde må
gå til de offentligt betalte behandlere, såsom læger.
Det var desuden ønskeligt at oprette en fællespulje til fremme af samarbejde og udveksling, da der er behov
for erfaringsudveksling mellem behandlere.
Der diskuteredes et andet ord for spirituel – på grund af meditationscentret – og holistisk, som nogen fandt
uforståeligt. Der arbejdes videre med ideen.
(Sosha Gornitzka, Pernille Behrend, Lydia Sørensen)

En gruppe om indsatsen for miljøet delte sig i to:
3: Agenda 21

Agenda 21 var et udslag af Brundtland-rapporten med en forpligtelse fra Topmødet i Rio 1992 til en indsats
for miljøet. Det har ikke haft gode kår på det sidste, men en gruppe med Kis Holm som talskvinde satte sig
for at tage emnet op ved at begynde med at se på en formindskelse af eget energiforbrug og leve mere økologisk. Denne gruppe fremhævede, at man ikke behøvede en faglig viden for at kunne indgå i gruppen.
Gruppen inviterer til et møde efter påske
Poul Rudy, Agner Thulesen, Britta Ovesen, Kis Holm, Yvonne Pii.

4: Brændstof til biler

En gruppe med Marie Raes som talskvinde diskuterede brændstof til biler – brint, raps og bioethanol, men
også energi til huse. Selv om man i Vrads har mange masseovne og anlæg med solenergi, vil man ud fra teknisk afbalancerede synspunkter diskutere andre måder til energiforsyning. Denne gruppe rummer en vis grad
af faglig ekspertise.
(Kim Rasmussen, Henrik Jacobsen, Jacob Maag, Christian Hvidt, Jan Simonsen?, Finn Kampen, Erling
Østergaard og MarieRaes)

5: Fra Vugge til Krukke

En gruppe med Lars Nyhus som talsmand havde beskæftiget sig med vores relationer til kommunen, som
især falder i stadierne 1: lille barn, 2: skolebørn, 3: gammel.
Emnet for diskussionen var, om det kunne klares i Vrads: Inden for døren og ikke væk!

1: Der burde i Vrads være basis for en institution for 0-6 årige (hvilket også var berørt i indlæggene i den
første time af aftens visionsmøde).
2: En vision var, at Naturskolen ved Lystrupminde, som Silkeborg Kommune i forvejen har lejet, skulle
indgå i Bryrup Skole som en udeskole for 3. klasse i hele skoleåret,
3: Ældreboliger.

Det kunne blive nødvendigt med markedsundersøgelser, introduktionsmøder og meget andet. Specielt om
udeskolen var man afhængig af andre, som skulle overbevises, som fx skolebestyrelse. Her var en opgave
for Skovlandets Lokalråd, og muligvis kunne man søge penge til at gennemarbejde og evt. forsøge projektet:
Fra Vugge til Krukke. (urne).
Mange ﬂytter fra byen, når de bliver ældre. Måske er vi andre ikke opmærksomme nok på, hvordan vi kunne
hjælpe de ældre med at blive boende.
Den dag kørekortet forsvinder, ﬂytter man til Bryrup, for som Inge ”Smed” Brochmann føjede til:
Tager man med den sidste skolebus før sommerferien til Bryrup for at købe ind , kan man først komme hjem
efter sommerferien.
(Lars Nyhus Henriksen, Lydia Sørensen, Lis Kragelund, Malene? og René Kilian)

6: Selvforsyning

En gruppe med Susan Klaus som talskvinde tog den lokale selvforsyning med økologiske grøntsager og
frugt op. Det var et emne, som Susan via en beretning om kibbutzer og deres levefællesskaber og om CSA
(Community supported agriculture) havde givet ord med på vejen i den første time, hvor det beklagedes, at
først Sepstrup Vestergaard og siden en anden fjernere leverandør var ophørt med at producere.
Ideen var, at producenten eller producentgruppen lejede sig ind på jord, og i den forbindelse er Snabegård
(Bl. med Else Marie og Elizabeth) fuldt omlagt til økologisk drift, Vrads Overgård (Christian Hvidt og Inger
Gravers Christensen) er under omlægning og Liselund (Peder og Inge ”Smed” Brochmann) overvejer omlægning.

Der var ﬂere forskellig koncepter under drøftelse, men ved at studere andre CSA landbrug kunne man sikkert ﬁnde det bedst egnede koncept.
Den enkelte producent eller interessent kunne så enten selv udføre arbejdet eller betale sig fra det.
Gruppen manglede en landmand til at være driftsmæssig ansvarlig, en koordinator og en til regnskab og
økonomi (muligvis Inge Brochmann).
I hvor høj grad man skulle basere det på salg udadtil var ikke klarlagt. Den lokale kok, Lars Korshøj erklærede straks at kunne aftage for 100.000 kr. om året.
Christian Hvidt har vildsvin på Vrads Overgård, og de er excellente til at rydde et område for kvik og andet
ukrudt.
Susan indkalder til et møde.
(Mette Burild, Inge ”Smed” Brochmann , Else Marie Sejr Larsen, Elizabeth Bernth, Susan Klaus, Jan Simonsen? og Christian Hvidt)

7: Civilkultur

En gruppe med Søren Rasmussen som talsmand havde drøftet forskellige forhold omkring grundværdier og
fællesskab. De havde ikke struktureret det, men fandt det passende at sige, at det er væsentligt, at der ikke
ses skævt til nogen, fordi de ikke er med på miljøholdet eller andre af de strømninger og idealer, der er oppe.
At der hele tiden er plads til og accept af alle, også dem der ikke vil deltage i noget, skal fastholdes som en
formuleret eller uformuleret grundlov.
(Pernille de Boer, Viggo Tyrrestrup, Uffe Sørensen, Ebbe Høyrup, Lise Laursen, Jacob Maag og Søren Rasmussen)

