Jeg hedder Anne og har boet på Fejø sammen med min mand
Mick siden 1998. Jeg takker for at få ordet og for at få
lejlighed til at fortælle hvad det er for nogle mennesker, som
jeg mener at vi er med til at tiltrække til Fejø og hvordan vi
gør det.
Vi var 6 personer fra Fejø, der i 2011 tog til den første
skandinaviske permakulturfestival, som blev afholdt i
Danmark. Her så vi, hvor mange unge der er optaget af på en
konstruktiv måde at gøre verden til et bedre sted at være.
Det er den gruppe af unge, som vi går målrettet efter.
Næsten alle år siden har der været nogen fra Fejø med til
den skadinaviske permakulturfestival, samt andre lignende
arrangementer i Danmark og Europa.
De unge, som kommer hertil “med vores hjælp”, er
ressourcestærke, de er veluddannede, dygtige,
eftertænksomme, kreative.
Samtidig er de tvivlrådige – og grunden til det er, at de ved
noget om klodens tilstand. Klimakrise, økonomisk krise.
krise hele vejen rundt – de her unge mennesker ved at
menneskeheden står over for store udfordringer hvis der
skal være en jord for vore efterkommere. Og de ved, at disse
udfordringer kan vi kun møde, hvis vi samarbejder, eet
menneske alene kan ikke løse det.
De ønsker at være en del af løsningen frem for at være en del
af problemet.
De er unge, som gerne vil arbejde og være flittige og bruge
sig selv, men ikke nødvendigvis for penge. De er
sparsommelige og genbrugende, reflekterer over hvad deres
behov egentlig er. De downsizer, arbejder med deres
økologiske fodaftryk, spiser grøntsager frem for kød, cykler
frem for at tage bilen – men er jo på ingen måde fanatiske
eller dogmatiske.
Deres værdigrundlag bliver mødt her på Fejø i det lille
fællesskab, som er omkring permakultur og bæredygtighed

– og så befinder de sig godt i det større frie, hjælpsomme og
gæstfri fællesskab, som Fejø jo er kendt for.
De fleste kommer som frivillige, og vi kan se at dem, der
bliver boende, de er her som frivillige i en noget længere
periode. De har en funktion og en tilknytning, mens de stille
og roligt lærer øen at kende og ser de muligheder, som her
er for dem, for at de kan realisere deres ønsker og udleve
deres værdier.
Vi er 6 husstande som tager imod frivillige via forskellige
organisationer og den, der trækker flest af dem, der bliver
boende på Fejø, det er WWOOF (world wide opportinities of
organic farmers) - så det er unge, der decideret leder efter
økologi og bæredygtighed. Her finder de vores profiler og
anmoder om et ophold.
Sammen med alle frugtplukkerne, som er her i
sensommeren og efteråret er her et spændende
internationalt miljø af unge.
Vi er særdeles aktive på de sociale medier med at blogge,
være på Facebook og Instagram, og med artikler i
tidsskrifter der har med permakultur og bæredygtighed at
gøre, vi tegner medlemsskab af den slags foreninger som for
eksempel Permakultur Danmark og Foreningen af
Økosamfund i Danmark. Vi er kendt langt ud over Danmarks
grænser.
Så er der nogen vi decideret headhunter, for eksempel
mødte Lene Støvring Ulrikke og Marcus på et permakultur
kursus– og Lene var ikke et sekund i tvivl om at de to, de
skulle da til Fejø og så begynder charmeoffensiven ellers.
Tak for ordet.
Anne Moloney, den 4. august 2018

