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Kom til Årsmøde 13.-15. april i Vejle
Årsmøde og generalforsamling vil i år blive afholdt på 
Baungaard, Hover Kirkevej 49, 7100 Vejle.

Fredag

Fredag kl. 18: Suppe, gensynsglæde og snak om hvad der sker i 
firmaerne, byggeri, projekter, ideer......
Aftenens tema:
"Sådan synliggør vi de miljøvenlige byggematerialer og håndværkere" 
Inden weekenden er omme nedsætter vi en arbejdsgruppe til 
realisering af ideerne!!!!

Lørdag

Lørdag kl. 8 - 9:  Morgenmad på Baungaard 
Lørdag kl. 9 -13:  Workshops og kaffepauser

Workshop 1: Lokal energi med fokus på brændefyring. 
LØBs brænderøgsgruppe har inviteret formanden for skorstensfejer-
mesterlaugets miljøudvalg Henrik B. Jensen, som taler om brænde- 
fyring ud fra et fagligt synspunkt. Desuden vil LØBs brænderøgs-
gruppe tale om det arbejde LØB har gjort på dette område igennem 
årene. Der bliver alle muligheder for at du kan få besvaret alle dine 
spørgsmål om brug af brænde.

Workshop 2: Er de tekniske skoler gode nok? Hvorfor ikke? 
Oplæg ved Bjarne Sinkjær, som er lærer på Next København. 
Se evt. hans meget kritiske kronik her:
https://www.information.dk/debat/2017/12/tekniske-skole-synkende-
skude?lst_cntrb

Lørdag kl. 13-14: Frokost på Baungaard
Lørdag kl. 14 - 15: Guidet rundtur på Baungaards byggeprojekter.
Vi starter med 80-ernes energirigtige byggeri over, miljøvenlige 
byggematerialer, bedre brug af byggeaffald med mere. Også snak om 
ungdom og håndværk, om at lære gennem at deltage, fællesskab osv.  

Lørdag kl. 15-18: Generalforsamling.
Lørdag kl. 19:  Festmiddag, hygge og musik
Lækker mad fra Franks Baungaard-køkken.

Søndag

Søndag kl. 9-10: Morgenmad, hvor vi smører madpakker til frokost.
Søndag kl. 10 –12 : lær at bygge med ler. En praktisk workshop hvor 
alle kan være med.

Søndag kl. 12.00 - ?? : Guidet tur til Økolariet. Helt nye udstillinger 
om natur, miljø, byplanlægning osv.  Vi spiser vores madpakker i 
madpakkerummet inden vi skilles og kører styrket hjem!

Temaer for årsmødet:
Samarbejde og synlighed
Brændefyring 
Ungdomsuddannelser
Lerbyggeri

Fotos: LØB´s lærlingegruppe med 
Marius i spidsen kom til 
Baunsgaard for at pudse med 
ler og kalkmørtel på det nyeste 
byggeprojekt. Win win!
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Praktisk:

Gratis overnatning på madrasser i:
A) sovesal i køligt/ koldt rum, 
B) hems i fælleskøkken, - plads til tre
C) Niels og Brittas lejlighed i stuer og værelser. 
Leje af sengeplads for 150 kr. i to nætter hos beboerne på Baungaard: 
3 - 8  senge kan lejes, hvis man selv har sengelinned med.
Ydermere ligger der en Bed & Breadfast 500 meter fra Baungaard,
se www.elisesminde.dk, - book snart!   

Pris: 375 kr. for hele weekenden eksklusiv drikkevarer. 
Drikkevarer kan købes på stedet.

Tilmelding senest d. 5. april
Tilmelding og aftale om overnatning sker til Britta Edelberg på
brittaedelberg@gmail.com, eller ring på 26293865 efter kl. 16. 
Betaling sker til  konto nummer 8401 1013715 i Merkur Andelskasse 

Lidt om Baungaard:  Det startede som kollektiv i 1985 og er nu et 
bofællesskab med 6 lejligheder, et fælleskøkken og plads til flere boliger. 
Der er bygget til og om fra starten og der bygges stadig.
Du kan se byggeri med papiruld, lersten, genbrugsmaterialer, halm, 
muslingeskaller, kalkmørtel, beplantet filteranlæg, super moderne 
pillefyr og meget meget mere. Du kan høre om erfaringer med 
fællesbyg og workshops, konflikthåndtering og andet sjovt. 

Transport:
Baungaard ligger 5 km fra Vejle 
banegård.  Tag bus nr. 211 til 
Smørhullet, der er 1 km`s gang 
fra Baungaard. Ring hvis vi skal 
arrangere afhentning derfra eller 
hvis der er for lange ventetider 
på bussen i Vejle, så nogen kan 
samle jer op. I får deltagerlisten 
tilsendt ca. d. 6. april så I selv kan 
arrangere samkørsel. Program 
vil blive lagt på vor hjemmeside 
www.lob.dk 

Vi glæder os til at se jer!

Baungaard inviterer venner når der 
f.eks. skal renses sten og mures




