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Mat och boende ingår
Sista anmälningsdag 14 juni
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Hur skulle det vara att bo i en by? Alltså inte en by som i en samling hus utan  i 
en riktig bygemenskap, där man faktiskt förvaltar något tillsammans?  Många 
är vi som träffas av en längtan när vi föreställer oss ett liv som låter oss leva, äta 
och arbeta närmare jorden och varandra. Hur skulle en modern Bullerby 
kunna se ut, där vi kombinerar gårdagens kunskap om att leva och producera 
tillsammans, med dagens teknik och en holistisk syn på människan och 
naturen? Samtidigt vet vi att många försök till boendegemenskaper och 
ekekobyar går i kras. Hur kan vi undvika det? Hur bygger vi socialt hållbara 
relationer och en demokrati som skapar tillit? Och hur kan vi producera mat 
och annat vi behöver samtidigt som vi sluter kretslopp, binder kol och bygger 
matjord?  Detta tänker vi utforska tillsammans under en vecka i sommar!

V.32, den  3 - 9 augusti 2020 kommer vi att samlas i Ramsele i Sollefteå 
kommun, ett samhälle med anor från 1200-talet och där nipornas sluttningar 
återigen hålls öppna och betas av kor tack vare Nipakademin. Det blir en 
kursvecka där vi umgås kring mat och samtalsverkstäder, som varvas med 
guidade utflykter. Vi planerar bland annat besök på getgård, kvarn, 
skogsbeten, sågverk och slakteri. Ramsele campings timrade stugor blir vår 
boplats under veckan och maten äts ett par stenkast bort på kulturhuset Faxen 
i Ramseli Ramsele centrum, där vi även håller våra workshops. 
Varmt välkommen med din anmälan!
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