Sammen skaber vi vejen til fremtiden, når
FremtidsFormidlingen inviterer til

FremtidsSalon
i Snekkerup Hestehave

15.-16. august 2020

Lørdag kl. 14 - søndag kl. 16

Vi arbejder med spørgsmålet:

Hvordan vil det opleves og føles at være
menneske i det omstillede samfund?
Et bæredygtigt samfund - hvad er det? Egentlig?
Har du også haft svært ved at forestille dig det, og ved at forklare det for andre?
I vores hastværk for at vække til handling, har vi glemt at fortælle historierne om, hvordan det vil være at være
menneske gennem omstillingen til et bæredygtigt samfund. Derfor mødes vi for at forestille os menneskelivet, i
al dets foranderlighed. Sammen.

Underspørgsmål til temaet er fx:
Hvordan bliver menneskelivet - undervejs og når vi har skabt det, vi drømmer om?
Hvad er det for værdier, fællesskaber og samværsformer, vi skal dyrke og udvikle for at få den fremtid, vi ønsker?
Og hvad er vigtigst for mig at pejle efter i forsøget på at skabe en god fremtid - for mig selv, vores samfund og klode?

Hvad du kan forvente

Vi skaber
HÅB &
HANDLEKRAFT
for
klimaforkæmpere

Vi registrerer
FREMTIDSVISIONER for at
mobilisere til
OMSTILLING!

Salonen, som er en vekslen mellem fremtidsrejser,
samtalesaloner og samskabelse, foregår i naturen.
Vi har valgt "Sonjas Hus" i Snekkerup Hestehave
som base. Den rustikke hytte og naturen omkring
den udgør ideelle forhold for at skabe de
forestillinger, der kan hjælpe os til at sætte ord og
retning på vores bestræbelser for en bæredygtig
fremtid. Vi suger til os af drømme om fremtiden og
af sommeren, medens den går på hæld.

Frirum på tværs af generationer og baggrund
Gentagne rejser ud i fremtiden
Fællesskab & netværk
Samskabelse af fremtidsvisioner
Natur & bevægelse
Gensidig inspiration
Ro & fordybelse
Lækker hjemmelavet, grøn mad
Besindelse & kontemplation
Stjerner, bål og sommernat

Hvem skal deltage?
Grønne ildsjæle
Kreative
Omstillere
Klimaforkæmpere
Historiefortællere

Jeres værtsteam er:
Frederikke Oldin
Sprogpsykolog, Art of Hosting
practitioner, omstillings- og
mobiliseringsekspert
og drivkraft i FremtidsFormidlingen.

Krista Klijzing
Bevægelseskonsulent og
madlavningsentusiast med
permakulturhatten på, står for
naturvandringer og forplejning.

Laila Fredslund

Art of Hosting practitioner,
antropolog og sanger, skaber rum til
fællesskab og fordybelse, blandt
andet gennem musik.

Programmet er stadig under udvikling,
men ser i grove træk sådan ud:
Lørdag
14-15: Indkvartering og introduktioner
Fremtidsrejse #1
Gensidig inspiration i plenum eller vandringer 1+1
Lækker hjemmelavet, grøn mad
Stjerner, bål og fremtidsfabulering
Søndag
Vandrende morgenmeditation
Fremtidsrejse #2 og 3
Uddybning af fremtidsforestillinger
Lækker frokost
Registrering af fremtidsvisioner
16: Opbrud

Prisen er 900,- pr næsetip og inkluderer fremtidsrejser, bevægelsesog naturpauser, netværk, fælles visionsbilleder til efterfølgende brug,
fuld økologisk forplejning, skøn beliggenhed og fuglekvidder.
Kendskab til omstilling ikke en forudsætning - fremtiden er
noget vi skaber, sammen.
Overnatning sker fortrinsvis i telt, omend enkelte gæsteværelser
kan tilkøbes på nærliggende gård.
Sam- og stations-hente-kørsel koordineres hvor muligt.
CORONA-HENSYN TAGES NATURLIGVIS.

Max. 20 deltagere.
Tilmelding senest 7. august til
fremtidsformidlingen@gmail.com
Yderligere info: Frederikke 2244 4852

