
INVITATION TIL  
INSPIRATIONSTUR  

 

Til dig der drømmer om en sund 

og bæredygtig bolig i et levende boligmiljø.   

LØRDAG D. 26. MARTS KL. 8-18 

Vi skal ud og se, hvordan andre har bygget og indrettet 

sunde og bæredygtige boliger, for at finde inspiration 

til at lave vores egne boliger eller boligområder. 

PROGRAM 

Kl. 8.00   Afgang med bus fra Borgvold i Vejle. 

Kl. 9.30-12.30     Guidet rundtur i Andelsforeningen Hjortshøj. 

Kl. 12.30-13.30 Frokost med egne madpakker. Vi kan købe varme og 

    kolde drikkevarer.  

Kl. 14.00-17.00 Guidet rundtur i Hertha Levefællesskab. 

Kl. 18.00   Hjemkomst Vejle. 
 

ARRANGØR: Klimafokus Vejle med økonomisk støtte 

    fra Borgernes Klimapulje. 

TILMELDING: Deltagelse koster 30 kr. for en person / 60 kr. for en familie. 

    Din tilmelding er først gældende, når du har indbetalt 200 kr. 

    i depositum på MobilePay 374201. Du får 170 kr. / 140 kr. retur, 

    når du ankommer til bussen. Tilmelding senest 18. marts til 

    brittaedelberg@gmail.com eller sms til 26 29 38 65. 



ANDELSSAMFUNDET HJORTSHØJ 

Der bor 300 mennesker fordelt på 8 bogrupper i Hjortshøj, en forstad til Århus 

"Vi har igennem mere end 25 år eksperimenteret med byggeri og fællesskaber, og vi vil gerne dele vo-

res hverdag og erfaringer med andre" skriver Andelssamfundet Hjortshøj (AIH) på deres hjemmeside 

og fortsætter: ”Vi synes selv, at Andelssamfundet i Hjortshøj igennem sin historie fra skabelsen i 1992 

har været og stadig er et levende laboratorium for en bæredygtig livsstil, og dermed én brik blandt 

mange til inspiration for hele samfundet for en bæredygtig fremtid.” 

AIH bygger på nye værdier. På økologisk balance, socialt fællesskab og fælles ansvar, ny lokalt base-

ret økonomi, helhedsdesign og nye boformer, en folkekultur, et reelt demokrati, fred, helse, omsorg og 

spiritualitet.  Denne nye spæde livsstil skal forstås som et alternativ til velfærdssamfundets livsstil med 

dets materialisme, forbrug, tømte fællesskaber, konkurrence og pengemagt. Her får vi byggeri at se 

med alle mulige spændende materialer og bæredygtige energiløsninger - eje og lejeboliger og meget 

mere. 

LEVEFÆLLESSKABET HERTHA 

I august 1987 samledes en gruppe på 40 mennesker om at gennemarbejde en vision for, hvordan 

voksne udviklingshæmmede kunne gives et optimalt liv i et fællesskab med såkaldt normale. 

”Begrebet ’omvendt integration’ er den bærende grundtanke i Hertha Levefællesskab. Vi tror på, at et 

sådant fællesskab mellem grupper, der fungerer på samfundets almindelige betingelser, og grupper, 

der har brug for omsorg og særlig opmærksomhed, forøger begge gruppers livskvalitet. En sameksi-

stens til begges fordel og glæde” skriver Hertha på deres hjemmeside. 

I dag bor der i levefællesskabet Hertha 126 voksne mennesker, heraf 26 voksne med udviklings-

hæmning. Her kan man bo i eje -eller lejebolig. Man kan arbejde i nogle af de værksteder, som er 

etableret som arbejdspladser til både de såkaldt normale og de voksne udviklingshæmmede. Her bor 

også børnefamilier. Derfor organiserer samfundet sig med mange forskellige typer fællesarrange-

menter: Aktiviteter for alle, for værkstederne, for børnefamilierne osv. Nytænkende og dog et fælle-

skab med 35 år på bagen. 


