Inspirationstur til Svendborg
lørdag den 24. maj 2014 kl. 7.45 – 16.50
"En lille handling flytter mere end en stor holdning" –
sådan var sloganet i 2011, da en gruppe fra Sønderborg besøgte selvbyggerlandsbyen Friland på Djursland.
Meget er sket siden, og nu gør vi det igen: inviterer på
inspirationstur – denne gang til Svendborg, vores
samarbejdspartner på www.voresenergiby.dk.
Arrangører er projekt ”Bæredygtige Landsbyer” og Land-

distriktsudvalget.
Program:
7.45:

Mødested: færgen ved Fynshav, hvor vi sætter os ind i en bus og følges ad

8.00:

Sejlads og ankomst til Svendborg ca. kl. 9.30. Let formiddagskaffe og intro.
Besøg hos Svendborg Økologiske Fødevarefællesskab: www.svendborgff.dk. Anna
Pia Holmgaard, formand, fortæller om foreningen, som startede i november 2013
og allerede har over 200 medlemmer. Hun fortæller om opstarten og de udfordringer og muligheder, der findes ved at købe ind sammen lokalt.

11.50:

Afgang fra Pakhuset

12.15:

Frokost (sandwich) ved Egebjerg Mølle: www.egebjergmoelle.dk/. Møllen er omdannet til Naturrum, som blev indviet i februar 2014. Møllen er placeret højt på
toppen af Egebjerg Bakker (110 m over havet). Her er en storslået udsigt ud over
Det sydfynske Øhav og ind over Midtfyn. Brochure med information om møllen
udleveres.

13.00:

Afgang fra møllen

13.15:

Besøg i den Den Selvforsynende Landsby: www.selvforsyning.dk, som er en social
og økologisk bosætning. To af landsbyens beboere fortæller om landsbyens organisering og viser rundt. Vi deler os i to grupper.
Der er mange spændende tiltag i landsbyen: huse opført i bæredygtige materialer, køkkenhave baseret på permakultur (inkl. en skovhave), husdyr, pilerensningsanlæg, tagvindmølle og solcelleanlæg.

15.00:

Hjemkørsel, sejlads fra Bøjden til Fynshav med ankomst kl. 16.50.

Tilmelding senest den 15. maj til cskb@sonderborg.dk eller på tlf.: 28 89 80 21. Vi får følgeskab af kolleger fra to energilandsbyer i Esbjerg Kommune.
På snarligt gensyn
Charlotte Vesterlund McAinsh, klima- og energikoordinator, Svendborg Kommune
Per Alnor Kjær, projektkonsulent, Esbjerg Kommune
Connie M. Skovbjerg, landdistriktskoordinator, Sønderborg Kommune
Inspirationsturen er en del af projekt: Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg

