Påske seminar i Skånevik.

Takk til alle som bidrog til att dette ble en flott opplevelse.
Vi startet palmehelga med gode nyheter og innslag fra Aasgard.
Presentasjon av prosjektet, oppbygging av datasystemet og SubEther.

Jean Paul, Chris og Hogne utfyller hverandre Steinar Karlsen presenterte boka si,
veldig fint i presentasjon av prosjektet.
Vindens velsignelse.
Bygge nettverk / felles plattform / marked---

-Så forbinder vi oss med hverandre.

Med hellig geometri finner vi dei rette destinasjonene 

Etter seminaret var vi en liten gruppe som stoppet igjenn for å prøve ut teoriene
om hvordan det kan være å delta i en økolandsby, økoverk eller fellesskap.
Olav Jensen holdet et innlegg hvordan det kan utføres i praksis.
Då plassen i Skånevik sårt trengte vårklipping av epletrær, gikk vi i gang med
det. Kjell Andreassen hadde god kunnskap på dette feltet. Med god hjelp av
Marie som ryddet område, og Olav med sin smarte løsning å rydde greinene på.

Hagearbeidet fortsatte,

Veldig fint å jobbe i et
fellesskap. Der en kan
utveksle erfaringer og
gode ideer. Hugelbed vart
sett opp. Arbeidsglede og
moro, her blir Marie
fanget i Olavs lenker 

Mat og drikke måtte til

ellers duger helten ikke til 

Tid til lek, hvile, tur i skog og mark er like viktig som stor arbeid kraft 

Min veri skjema vert brukt, for å få en diskusjon rundt hvordan vår verdi i arbeid
skulle utmåles. Viktig å ha et åpent trygt rom der en kan prate åpent om dette
uten å gå i gammelt reaksjonsmønster. Med å være sin egen observatør i slike
diskusjoner, vert dette en fin, lærerik seans. ;)

En tur til Tveit landbruksskole vart det og tid til, der de har fine planer om å
etablere en anndelsåker, og med tiden få økologisk dyrking av matvarer inn i
skolens pensum med egen økologisk linje kanskje. Gledelig at vi hadde to
politikere og med på turen. De seer og at dette er noe som er aktuelt i framtiden.

Gleder meg til videre fortsettelsen av dette sammarbeide med Aasgard:
MVH. Solveig Elin Bokn

Tillegg: referat fra Marie kalve
Oppsummering
Påsketreff i Skånevik 2015
Takk til alle som stilte på Åsgardtreff i Skånevik i Pinsehelgen. Spesiell takk til Solveig som hadde planlagt
eventen og stod for flott bevertning og losji!
Mye nyttig informasjon ble delt og mange gode diskusjoner ble gjennomført. Og ikke minst ble vi bedre kjent
alle sammen.
Å leve i Økosamfunn - med Olav
Lørdagens program startet med en meditasjon ledet av Olav, med påfølgende diskusjon om Hva betyr det
egentlig å bo i et Økosamfunn, alle deltagere delte sine tanker. Mange tanker ble diskutert og dette er nyttig
siden det viser seg at den største trusselen mot et Økosamfunn er personlige konflikter. I Åsgardkonseptet er
Delinger og Ting som styringsform verktøy som er tenkt tatt i bruk. Boken Creating a Life Together av Diana
Leafe Christian anbefales som fordypningsstoff.
Åsgard Økoverk - med Jean Paul.
Jean Paul fortalte om visjonen og planene for Åsgard Økoverk-konseptet. Grovt sett består koseptet består av fire
hovedelementer:





Økosamfunn
Forskningsstasjon
Næringslivsinkubator
Open University

Alle disse elementene er svært omfangsrike ble presentert og diskutert i detalj.
Flere av deltagerene delte nyttige erfaringer fra andre økosamfunn som Findhorn i Scottland og Damanhur i
Italia.

SubEther - med Chris
Senere på kvelden gjennomgikk Chris den digitale plattformen SubEther. Dette var svært nyttig da dette er
Åsgard Økoverks kommunikasjonsarena. Brukere av SubEther oppretter sin egen profil/konto og kan herfra dele
informasjon, delta i diskusjoner både skriftelig og muntelig, holde styr på dokumenter, bilder osv på en meget
avansert og brukervennlig måte. For å få tilgang til SubEther sender du en forespørsel til Chris.

Friend Meta OS - med Hogne
Søndag ble en helt nye vinkling på bruk av datasystemer vist oss av Hogne. Tanken som desentralisering og
brukervennlighet, og enhetlig bruk av data. Presentasjonen ble ispedd filosofiske betraktninger og vi ble fortalt
hvordan denne digitale plattformen kan være med på å skape en bedre verden for alle.
Asgardsamlingen ble avsluttet med herlig fellesmiddag.

Vindens velsignelse - med Steinar
Steinar fortalte og leste fra sin bok Vindens velsignelse. Boken handler om indianeren Strong Elks indre reise for
å finne svar på livets store mysterier. Boken er full av livsvisdom og bør leses av alle som ønsker en bedre
verden. Boken kan fåes på e-post ved å kontakte Maria. Takk til deg, Steinar for at du delte dette med oss.

Dugnad i Skånevik
En gjeng ble igjen for å teste ut økofelleskap i praksis. Deltagere var Solveig, Olav, Kjell, Hugo, Scott og Marie.
En løs plan for ønsket utført hagearbeid ble utarbeidet av oss alle i samspill med Solveig. Denne planen ble
hengt opp i gangen.
Følgende oppgaver ble gjennomført:





klipping av trær mot bekken for å slippe lys inn i hagen.
beskjæring av eplehage.
etablering av kompostbinge
etablering av to drivbenker

Klippe og ryddearbeid ble omfattende siden mange trær trengte mye beskjæring. Kompost og drivbenker ble
dannet i spontan kreativitet. Alle prosjekter ble utført med materialer som allerede var der, etter god
permakulturtradisjon. Teknikker som fletting av grener ble benyttet. Arbeidsform ble testet ut, med balanse
mellom arbeid og hvile. Været var en utfordring, vi opplevde snø, regn og sol gjerne i løpet av en dag. Men
stemningen var god hele veien.

Vi testet også ut Open Money / byttesystemet. Dette var veldig interessant siden vi fikk føle på kroppen hva det
vil si å være verdien i systemet. Mange tilbakemeldinger og forslag er lagt inn i SubEther for videre diskusjon.

Alt i alt må det sies å ha vært en vel gjennomført Påskedugnad, og innsatsen fra alle innvolverte lover godt for
kommende prosjekter/dugnader.

