Bliv

frivillig...

Sammen skaber vi foreningen
I Landsforeningen Praktisk Økologi brænder vi for en økologisk hverdag, for mere liv i
haven, for bæredygtig husholdning og for selvforsyning. Vi er en forening med mange
forskellige medlemmer, holdninger og erfaringer, men den økologiske haveglæde har
vi tilfælles. Det er det, der gør vores forening til noget helt særligt. Vores medlemmer
er hele essensen af Landsforeningen Praktisk Økologi, og engagement, begejstring og ideer giver foreningen en særlig ånd. Det er nemlig vores aktive medlemmer,
der hjælper nye medlemmer i gang med haven, som laver aktiviteter i lokalområdet,
som spreder haveglæde på Facebook og som står på markeder rundt om i landet.

ALLE BIDRAG GØR EN FORSKEL

Der er mange måder at være aktiv på i Landsforeningen Praktisk Økologi. Nogle
sender gode ideer til bestyrelsen, mens andre påtager sig større projekter. Vi
glæder os over ethvert form for bidrag, stort som småt, for vi har brug for hver
eneste af jer. Vi er en lille non-profit forening, så uanset hvad du har af baggrund
og erfaringer kan du helt sikkert bidrage mere end du lige går og tror. Sammen kan
vi sprede den økologiske haveglæde til hele landet.
Som aktiv i Landsforeningen Praktisk Økologi, kan du bl.a.…
Hjælpe os på Facebook
Tage billeder til billeddatabasen
Lave små videoguides til Youtube
Lave arrangementer
Starte et netværk op

Blive havementor
Repræsentere os ved arrangementer
Holde åben havelåge
Søge fonde
Blogge om en økologisk hverdag

Kun fantasien sætter grænser, og vi kommer hele tiden på nye ideer, hvor vi har
brug for vores medlemmer til at hjælpe os i gang.

VIL DU VÆRE AKTIV I LOKALOMRÅDET?

Der er flere muligheder for at sprede haveglæde i dit lokalområde. Du kan melde
dig ind i dit lokale havenetværk og mødes med andre haveentusiaster om frøbytte, workshops og havebesøg. Findes der ikke allerede et havenetværk, så kan
du selv starte et. Vi hjælper dig i gang og inviterer de medlemmer, der bor i dit
område til dit opstartsmøde. Du kan også melde dig som havementor og hjælpe
medlemmer i dit område med at komme i gang med havedyrkning.

VIL DU DELE DIN HAVEGLÆDE?

Har du lyst til at vise hvordan en økologisk have ser ud? Så kan du åbne din havelåge
et par dage om året, hvor besøgende kan få inspiration og måske dele deres egne
erfaringer og tips med dig. Du kan tage billeder af din have, som vi må bruge i
foreningens arbejde, eller du kan melde dig som frivillig redaktør på Pinterest
eller Facebook.

HAR DU ERFARING OG VIDEN?

Er du en erfaren havedyrker, så har du måske lyst til at lave små, korte filmguides
for os til Youtube, skrive indhold til havefoldere, give sparring til vores Facebook-redaktører, holde workshops rundt om i landet eller komme med gode ideer
til nye artikler på Havenyt.dk. Din faglige viden kan gøre en stor forskel for mange.
Du kan også lave et temanetværk, som på tværs af landet samler folk med præcis
samme interesse som dig.

VIL DU VÆRE AKTIV FOR EN ENKELT DAG?

Måske har du lyst til blot at hjælpe lidt engang imellem. Det er der også mulighed
for. Du kan stå på markeder og repræsentere foreningen med en stand, stå for en
workshop til vores Mere Liv i Haven-festival eller dele flyers ud i dit lokalområde.

KAN DU LIDE PROJEKTER?

INFO

Vi mangler ildsjæle til at føre projekter ud i livet, til at koordinere arrangementer,
til at søge fonde og hjælpe med alt det bagvedliggende arbejde, der giver liv i foreningen. Måske er du dygtig grafisk, kan holde mange bolde i luften eller har andre
evner, som kan hjælpe foreningen.

Vi har brug for mange hænder og hoveder, så har du helt andre ideer til
hvordan du kan hjælpe, så kontakt vores formand og fortæl, hvad du synes,
at vi mangler, og hvad du kan hjælpe med. Alle ideer er mere end velkomne.

Har du fået lyst til at være aktiv i foreningen, så kontakt os endelig ved at sende
en e-mail til info@praktiskoekologi.dk. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.oekologi.dk, hvor vi giver besked, når vi har brug for din hjælp.

HENT INSPIRATION PÅ VORES WEBSITES:
www.havenyt.dk
Her finder du alt om sædskifte, blandingskultur, kompost, skadedyr,
nyttedyr og inspiration til planter i haven.

www.deljorden.dk
Find, byt og del frø, kompost, gødning, stauder og jord med resten af
Danmark.

www.merelivihaven.dk

Find dit lokale havenetværk og mød de andre økologiske havedyrkere i dit
område.

www.havelyst.dk
Som medlem kan du oprette din have, dele erfaringer og få inspiration fra
de andre medlemmers havedagbøger.

facebook.com/praktiskoekologi

Støttet af Kulturstyrelsen

Tryk: www.graphicco.dk

INFO

Du kan finde både lokale havenetværk og nationale temanetværk på
www.merelivihaven.dk, hvor du også kan se, hvordan du starter et netværk op,
hvis du synes, at der mangler ét.

