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Konkurrencen om at blive
Danmarks VILDESTE kommune
er skudt i gang og måske har I
allerede meldt jer. Måske
spørger I jer selv:
Hvordan skaber man det
stærkeste borgerengagement og
den vildeste læring og sikrer, at
vi i vores kommune bliver ved
med at være vild?
Hvordan skaber man mere
biodiversitet og glæde ved
naturen i fællesskaber?
Hvordan får man de vildeste
ideer til at skabe bedre
levevilkår for den vilde, danske
natur?
Jordens Skole holder til i
Demokrati Garage i KBH NV
sammen med bl.a. We Do
Democracy og har
fællesskabsformater, der kan
rulles ud hos jer, eller som vi
kan skræddersy sammen, så
de passer til jer. Vi hjælper jer
med, at der kommer handling
og langsigtet forandring bag
jeres deltagelse i
konkurrencen.

FÅ SPARRING
Helle Solvang, stifter og leder af Jordens
Skole, er en inspirerende idérig udvikler,
sparringspartner og søsætter.
Helles hjerte banker for fællesskaber og
moderne engagerende folkeoplysning.
Hun får ting til at ske og har mange års
erfaring ift., hvordan man lykkes med at
igangsætte initiativer, der ikke kun pynter i
landskabet lige nu og her, men som rent
faktisk gør en forskel for den vilde natur
på den lange bane.

Læs mere på:
www.jordensskole.dk
www.wedodemocracy.dk/garage

100 HAVER ...
... OG ET HAV AF
HÆNDER ...
'100 HAVER OG ET HAV AF
HÆNDER' er søsat af Jordens
Skole i 2021 og er et
eksempel på, hvordan man
kan rulle 'den grønne løber
ud'.
Opgaven er stor, så nu må vi
til at dyrke og forholde og til
naturen i fællesskaber. Den
ensomme haveejers og
landmands tid er forbi.
I projekt 100 HAVER hjælpes
borgerne ad med at finde veje
til at øge biodiversiteten i
mindre overskuelige
fælleskaber i private haver,
urbane parker eller på
kommunale arealer. De får
støtte fra en professionel
have-guide, men efterhånden
bliver deltagerne selv i stand
til at lære fra sig og skabe nye
grupper som ringe i vandet.
Den grønne revolution kan på
den måde blive båret frem af
mange individer - et hav af
hænder, der handler og deler
livsvigtig viden.

OM '100 HAVER'
Jordens Skole samler studiegrupper for
voksne, hvor vi på hold af 5-8 personer
sammen med en erfaren havedyrker
etablerer bede med grøntsager, urter og
insektvenlige blomster.
Vi lærer at lave kompost, forberede
jorden til såning, forstå dyrkningen
cyklus og fejre høsten. Med projektet
'100 haver - og et hav af hænder' vil flere
private haver summe og bugne af bier,
mad og fællesskaber.

Læs mere om projektet på:
www.jordensskole.dk/100-haver

OM HELLE SOLVANG
KORT OM HELLE
Helle Solvang er ekspert i
værtskab og vidensformidling
bl.a. med 20 års erfaring som
tilrettelægger, journalist og vært i
DR.

VISIONEN
"Jeg er optaget af, hvordan vi skaber en
fredelig og fællesskabende grøn omstilling.
Hun har stiftet Jordens Skole med særligt
henblik på voksnes grønne dannelse og for at
iværksætte initiativer, der styrker vores
forståelse for og glæde ved naturen"

I eget produktionsselskab
arbejder hun både med ideudvikling, kommunikation,
kulturproduktion, bæredygtighed
og nyskabende mødeformer.
Blandt andet har hun hjulpet
Folketingets Præcidium med at
nytænke rammer og formater for
samtaledemokratiet på
Slotsholmen og SMK - Statens
Museum for Kunst - med at
inddrage borgernes perspektiver
i planlægingen af udstillinger.
Helle har i samarbejde med
Karen Blixen Museet skabt
dokumentarfilm om Blixen og
biodiversiteten og været både
idéudvikler og vært for
konferencer, festivaler, temadage
og seminarer – ofte i samarbejde
med Have Kommunikation og
Borgerlyst og i spændingsfeltet
mellem natur, kunst og kultur.

HELLE SOLVANG
KULTUREL IVÆRKSÆTTER
GRØN FOLKEOPLYSER OG RÅDGIVER
JOURNALIST OG PROCESVÆRT
RADIO- OG FILMDOKUMENTARISTf
FOREDRAGSHOLDER OG MODERATOR
Kontakt stifter og leder Helle Solvang for
samarbejde, foredrag og rådgivning
E-mail: helle@jordensskole.dk
Telefon: +45 5144 5610
www.jordensskole.dk

