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Ideverksted og studiesirkel i bred økologi.
 
Som en innledning til studiesirkelen arrangerer vi et 

ideverksted lørdag 12 januar

hvor vi bla. diskuterer BØLs informasjonsstrategi 
(hjemmesider og internettfora), og begrepene 
selvberging, uavhengighet og fellesskap. Disse vil 
danne grunnlag for videre arbeid med økosamfunn- 
og landsbyer.

Møtene er åpne for alle. Ingen kursavgift, men 
beskjedne materiellutgifter kan påberegnes 
ved deltakelse i studieringen. Ideverksted og  
studiesirkel er uavhengig av hverandre. 

Ideverksted lørag 12 januar. Kl. 1000 til 1500.
Program:
1000-1145 Informasjonsstrategi for BØL m.m.
1145-1330 Selvberging
1200-1300 lunsj
1330-1415 Uavhengighet
1415-1500 Fellesskap
Sted: Det Grønne Loftet, Jacobsfjorden, Bryggen.

Studiesirkel i bred økologi 4 ganger i januar

Samfunnet står i dag overfor enorme utfordringer i form 
av klimaendringer, overforbruk på jordens ressurser 
og fremmedgjøring og utstøting av enkeltindivider 
og -grupper.  Samtidig er begreper som økologi og 
bærekraftighet stadig i fokus men står i fare for å bli 
misbrukt og utvannet. Siden økologiske løsninger vil 

bli stadig viktigere, vil Bergens Økologiske Landsby 
og  FIVH arrangere en studiesirkel i bred økologi,  
for å gi deltakerne en innføring i de grunnleggende 
begrepene.

Hva er økologi? Hvordan kan vi stimulere til økt 
økologisk tenkning og praksis? Slike spørsmål 
ønsker vi å få svar på. Studieringen er et forsøk 
på å se økologi i et bredere perspektiv og få 
kunnskap om økologi ut til flere.

Studieringen er en naturlig fortsettelse på kurs og 
seminarer som BØL  har holdt hittil, og et forsøk på 
å skape et felles forståelsesgrunnlag og begreper - 
egenskolering i å se økologi i et bredere perspektiv: 
Menneskesamfunn, organisasjoner, økonomi, 
beslutningsteori. Studieringen bygger hovedsakelig 
på boken Bred Økologi av Semb-Johansson mfl.
Detaljert program: www.bergenokologiskelandsby.no.

Tider:   Start:   søndag 13.01  kl. 1000 - 1500.
     Lunsj kl. 1200 - 1300.

Deretter 3 påfølgende torsdager kl. 1900-2200.  
17 januar,   24 januar   og   31 januar.
Sted: Det Grønne Loftet, Jacobsfjorden, Bryggen

Påmelding eller nærmere informasjon til 
info@bergenokologiskelandsby.no
eller ring  920 18 283
Kurset er gratis, men nødvendig kursmateriell vil  koste 
en liten sum penger.

Vel møtt!
Hilsen Bergen Økologiskelandsby.
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