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Da jeg åbner døren, og mine næsebor rammer
du�en af metal, rust, olie og støv - så ved jeg at
jeg er i paradis for disse to herrer, Mikkel og
Dannie. De bor på Bo�lbuddet PTG, og er i
prak�k på stedets værksted i 4 �mer hver dag -
og de elsker det!

Mikkel har været �lkny�et værkstedet i de
sidste 1½ år og Dannie er kommet her dagligt i
det sidste halve år. Faglærer Alex er sammen
med dem hver dag, og sammen finder de
projekter at løse, traktorer at reparere og
diverse ødelagte landbrugs mekanik at fikse.
Deres helt store interesse er at finde gamle
landbrugsmaskiner og redskaber, som de
reparerer og opjusterer, så de kan indgå i
nu�dens have og park arbejde her på stedet.

Maskinen som de alle tre står ved her, er en
”kartoffel nedlægger” – en gammel en af
slagsen, vel at mærke. Mikkel og Dannie har
sammen med Alex, skilt den ad, rengjort og
smurt den, skåret nye brædder �l, svejset den
sammen og er nu ved at gøre den klar �l
sæsonen. Muligvis er det for mange et forældet
stykke haveredskab, men med tanke på
bæredyg�ghed passer det helt perfekt ind her
på stedet. Om få uger er de færdige med at
gøre den klar, i �de �l at årets kartofler skal
lægges i jorden.

Det er tydeligt at mærke stoltheden i Mikkel og
Dannies stemme, når de fortæller om de andre
projekter de har færdiggjort i værkstedet. For
eksempel er der blevet købt to Ferguson
traktorer, som var ”kørt helt ned”. Sammen
skilte de dem ad, og brugte delene �l at bygge
en Ferguson traktor op fra bunden. Det lærte
de alle meget af, og de fortæller stolt, at da
Alex drejede nøglen i Ferguson traktoren for
første gang - og den gik i gang, var jubelbrølet
øredøvende og følelsen helt fantas�sk.

2 nye poppelgrise er netop fly�et ind. De
kommer fra den nærliggende økologiske gård
”Hestbjerggaard” og de skal nu leve i hjertet af
Tvind, ind�l de er vokset sig store og fede.
Valget faldt på disse grise, idet
”Hestbjerggaard” i årevis har drevet økologisk
landbrug, med respekt for både dyre – og
planteliv.

Grisene lever i en transportabel grisestald, som
hver anden uge, rykkes ca. 10 meter på
marken. Derved får grisene et nyt og frisk
underlag, og marken bliver gødet godt og
grundigt – �l stor gavn for køkkenhaven og med
tanke på en naturlig gødning.

Grisene vokser op under de bedste be�ngelser.
De lever tæt sammen, roder i jorden, mæsker
sig i god mad og vokser sig store i et sundt og
naturligt tempo.

Ved at se grise vokse op får vi et realis�sk
forhold både �l det arbejde, der går ind i at
opdræ�e et dyr, samt at de nu�ede små grise
en dag ender på køkkenbordet.

Da vi har talt sammen i ca. 20 minu�er ringer
Mikkels ur og han brøler at ”NU er der
kaffepause for arbejdsmænd.”

Jeg bliver inviteret med �l håndværker kaffe og
rundstykker, da alle stedets faglærere og elever
mødes hver dag kl. 10.30—både for at
socialisere og deba�ere. Den oplevelse må i
have �l gode, men der manglede ikke gode
historier og håndværker humor i løbet af de 20
minu�er pausen varede!

Da jeg gik derfra, var det med både la�er i
maven og en glæde i hjertet. Det er helt
tydeligt at det at finde gamle traktorer,
udsmidte og nedslidte redskaber, for at gøre
dem funk�onsdyg�ge igen, giver dem stor
glæde.

Det er ren klimakærlighed.

Vi ser helt bogstaveligt, hvordan grisene
kommer �l stedet, lever godt, for �l sidst at
blive slagtet på det nærliggende slagteri.

Flere elever på stedet, er gået ind i pasningen
af grisene, og har i en forsøgsordning fået
ansvaret for at muge ud, og for at give grisene
foder og vand. Nogle nulrer grisene bag ørene,
imens andre gnider sig i hænderne og glæder
sig �l flæskesteg med sprød svær senere på
året. Lige meget hvad, er grisene et godt
eksempel på, at eleverne vokser med de
opgaver de får hvis de finder interesse og
mening i arbejdet.

Det er også vig�gt at kunne se et levende dyrs
livscyklus, og at kød ikke udelukkende forbindes
med noget som ligger i køledisken i
supermarkedet. Der er brug for at tænke
bæredyg�gt og i alterna�ver, så afstanden
mellem mennesker og råvarer bliver mindre.

For vi er helt med på, at vi skal spise mindre
kød – og når vi spiser kød, så skal dyrene have
ha� det godt, og vi skal have vist respekt og
omtanke for både råvare og vores planet. En
�ng er i hvert fald sikkert – disse to grise har
det godt - og som en gæst sagde: ”I mit næste
liv, vil jeg være gris her”. Det må næsten være
den ul�ma�ve lykke-godkendelse man kan
opnå som gris!

Klima kærlighed
i værkstedet

Økologiske grise til
have og bord

Skrevet af Gi�e Roslund, socialrådgiver

Deres helt store interesse er at finde
gamle landbrugsmaskiner og
redskaber, som de reparerer og
opjusterer, så de kan indgå i nu�dens
have og park arbejde her på stedet

Det er vig�gt at kunne se et levende
dyrs livscyklus, og at kød ikke
udelukkende forbindes med noget
som ligger i køledisken



100% vedvarende energi på Tvind
Hvis man kunne opbevare energi, ville Tvind
være 100% selvforsynende. Foreløbig har Tvind
3 solcelleanlæg, en del varmepumper, en elbil
og en golfvogn, som bliver holdt i gang af
vindmøllen.

Vi drø�er jævnligt, hvad vi kan gøre mere mht.
vedvarende energi, og for at passe godt på
kloden. Vi har i de sidste år, satset mere på
grøntsagshaverne på stedet som dyrkes helt
økologisk. Vi sæ�er en ære i at alle
grøntsagerne bliver brugt – enten som mål�der
eller som dyrefoder.

Frem�dsdrømme
Det er helt naturligt at drø�e frem�den, og
hvad vi kan gøre mere. Bri�a fortæller:

”Udover at kunne holde på strøm, skal vi være
bedre �l at styre, hvordan strømmen bliver
brugt på Tvind. Vi skal op�mere brugen af
strøm, så vi bruger strømmen når den er der og
mindre, når der ikke er meget strøm.
Rent prak�sk betyder det for eksempel, at der

skal vaskes tøj i alle husene når Tvindmøllen
drejer rundt, og mindre når det er vinds�lle”

Vi spørger afslutningsvis Bri�a, hvad hun gør sig
af tanker, vedrørende den aktuelle poli�ske
dagsorden omkring vedvarende energi. E�er en
kort pause, siger Bri�a:

”Jeg kan godt blive lidt trist og tænke: Hvorfor
har vi ikke allerede 100% vedvarende energi i
Danmark?”

Læs mere om Tvindmøllen
Hvis du gerne vil læse mere om Tvindmøllen
bragte vi en ar�kel i Tvind Nyt Juni 2020 i
forbindelse med møllens 45 årige fødselsdag;
hvorfor den blev bygget, historien bag det hele
og hvor udviklingen er på vej hen.

Du kan finde nyhedsbrevet på tvind.dk.

Hvis man kunne opbevare energi, ville
Tvind være 100% selvforsynende.
Foreløbig har Tvind 3 solcelleanlæg,
en del varmepumper, en elbil og en
golfvogn, som bliver holdt i gang af
vindmøllen.

I forbindelse med møllens fødselsdag har vi talt
med ”Fruen på Møllen” Bri�a.

Bri�a var med �l at bygge møllen i 1970’erne og
har siden 1999 sat en ære i at passe på den
sammen med Allan Lund Jensen, som også er
møllepasser på Tvind.

Er Danmark kommet så langt med
vedvarende energi, som du kunne have
håbet på, da møllen blev bygget for
snart 46 år siden?
”Som jeg ser det, er Danmark kommet meget
længere, end vi turde håbe på, da møllen blev
bygget. Jeg kan huske, at da Tvindmøllen blev
opført, talte arbejdsholdet om, at der måske en
dag ville komme 100 møller i Danmark på
denne størrelse.

Det mål er heldigvis opnået for mange år siden,
og nu hjælper Danmark resten af verden med at
bygge vindmøller og har stor kompetence og

know how indenfor området. Vi har gjort alt det
vi kunne – vi havde en vision og gjorde noget.

Vi gør stadig en masse. Jeg ville ønske at andre
mennesker gør det samme, har de samme
visioner, de samme drømme, de samme mål for
vores klode. Hvis det sker, kan vi nå uendeligt
langt.

Ind�l da, ja, så gør vi alt det vi kan her på Tvind,
og håber at det a�ryk vi har sat, og de
erfaringer vi har gjort, kan bruges af andre e�er
os.”
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Som jeg ser det, er Danmark kommet
meget længere, end vi turde håbe på.
Jeg kan huske, at da Tvindmøllen blev
opført, talte arbejdsholdet om, at der
måske en dag ville komme 100 møller
i Danmark på denne størrelse.

Møllen drejer lystigt rundt,
og vedvarende energi
strømmer til!
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skrevet af Nina Moon, DNS 2019

Bæredygtighed i
undervisningen

Bæredyg�ghed er på alles læber i dagens
samfund på godt og ondt. Flere og flere bliver
bevidste om hvor galt det står �l på vores klode
og viljen �l at gøre det rig�ge er også �l stede –
så længe det er nemt. Begrebet
”bæredyg�ghed” bliver desværre også
misbrugt af de firmaer der ”grønvasker” deres
produkter som socialt re�ærdige og
bæredyg�ge alterna�ver, når de i virkeligheden
vildleder forbrugerne �l at købe et ikke særligt
bæredyg�gt produkt i grøn forklædning.

Bæredyg�g praksis har vundet indpas i
fødevareindustrien, fiskeriet, landbruget,
modeindustrien og i almindelige menneskers
dagligdag. Det er trods alt dejligt at vide at det
forholder sig sådan, imens vi prøver at holde
trit med vores evigt foranderlige verden.

Inden jeg begyndte på DNS var jeg allerede
interesseret i bærdyg�ghed, og jeg ønskede at
lære mere om permakultur og forstå mere om
hvordan forskellige �ng vi mennesker bruger
bliver producerede. Og det er præcis de�e,
som bæredyg�ghed handler om. Men igennem
læreruddannelsens program her på Det
Nødvendige Seminarium er jeg alligevel blevet
klogere. Begrebet bæredyg�ghed som idé og
dens udførelse i praksis har forandret mit
forhold �l idéen, igen og igen.

Vi dyrker vores egne grønsager her på Tvind og
det er et fantas�sk ini�a�v og et skridt i den
rig�ge retning i forhold �l at vi kan blive
selvforsynende – men alligevel så dukker der
det her spørgsmål op om bæredyg�gheden. Ja,
vi har jord �l det og ja der er vand og de

metoder vi bruger forurener ikke på nogen
måde. Men, stadigvæk, der skal masser af
arbejdskra� og knofedt �l. Selvfølgelig er vi
mange på seminariet og der er også masser af
god vilje men nogle gange er det svært at finde
noget som virkelig vil s�lle sig i spidsen for
projektet og for alvor tage ansvar og det er
grunden �l at jeg tvivler på om det i grunden er
bæredyg�gt når det kommer �l stykket.

Hvert modul i vores læreruddannelse bringer
nye udfordringer, prioriteringer og
ansvarsområder for alle os studerende. Vi er i
gang med at uddanne os og bruger mange
ressourcer. Vi diskuterer o�e hvordan de�e
forbrug, denne konstante vækst, kan forenes
med vores ønske om at være mere
bæredyg�ge. Hvad er vores alterna�ver?

For at leve på denne klode må vi, e�er min
mening, foretage os et virkeligt ski� i forhold �l
bæredyg�g praksis og livss�l. Denne
overbevisning blev kun stærkere e�erhånden
som jeg lærer mere om vores verden. Det
første år på seminariet har hovedoverskri�en
”Den Globale Realitet” og vi rejste i vores egen

bus ned igennem Europa og de Vestafrikanske
lande ned �l Guinea Bissau, for at gå på
opdagelse og for at lave undersøgelser om
samfundsforhold. På rejsen gik det for alvor op
for mig hvordan forskellige lokalsamfund var
plagede af uholdbare, altså ikke bæredyg�ge,
måder at gøre �ngene på – og at det er
nødvendigt at �lpasse sig for at vende
udviklingen.

Bæredyg�ghed bør ikke være forbeholdt dem
der har råd �l det, og selv om det er en
holdning jeg vil stå ved, har jeg også med egne
øjne set, hvor svært det kan være for det
arbejdende folk. Jeg voksede op sammen med
bevidste forældre som fokuserede på
bæredyg�ghed. Derfor blev min opfa�else af
virkeligheden udviklet i en tryg boble omgivet
af omtænksomme, privilegerede mennesker

som havde �d, midler og mulighed for at gøre
dét, som de mente var det rig�ge at gøre.
På uddannelsens andet år, i den periode der
kaldes ”Den Europæiske Realitet”, fik jeg en
helt enorm indsigt i en anden verden end den,
jeg voksede op i. Det var en verden hvor
bæredyg�ghed slet ikke står på dagsordenen
fordi menneskerne i den kæmper med nogle
helt andre �ng i deres liv, for eksempel at sæ�e
mad på bordet. Når man arbejder 60 �mer om
ugen har man ikke overskud �l at tænke på
andet end at arbejde, spise og sove.

Mit hold boede i en stor lejlighed og e�ersom
vi var organiserede som et kollek�v havde vi
mulighed for at oparbejde det personlige og
sociale overskud som der skal �l, hvis man vil
skabe forandringer. Vi bestemte os for at
undersøge hvad mad egentlig betyder for os og
vi beslu�ede at vi ville være mere bevidste
omkring hvilke fødevarer vi købte. At have
denne mulighed, fandt jeg ud af, er et
privilegium som sa�e os i stand �l at udforske
bæredyg�ge muligheder i�. madvarerne.

Igennem hele mit forløb på DNS er jeg blevet
nødt �l at tage mine forudindtagede holdninger
omkring bæredyg�ghed op �l revision. Sådan
er det at blive mødt med den virkelige verden.
Ind�l videre har jeg stadigvæk flere spørgsmål
end jeg har svar, men jeg er stadigvæk i
begyndelsen af min opdagelsesrejse, så jeg
prøver at tage det med ophøjet ro. Jeg ved at
bæredyg�ghed er noget jeg går ind for, noget
jeg vil blive ved med at lære om i hele mit liv,
på alle mulige måder og læreruddannelsen på
DNS har udvidet min forståelse for hvad
bæredyg�ghed er og hvilke udfordringer som
hører med.

Igennem hele mit forløb på DNS er jeg
blevet nødt �l at tage mine
forudindtagede holdninger omkring
bæredyg�ghed op �l revision. Sådan
er det at blive mødt med den virkelige
verden.



Invitation:
Kom til åbent hus og
indvielse af vores nye
Zimbabweanske
stenskulpturer

Lad os fejre forårets komme med en dag i de
Zimbabweanske Stenskulpturers navn.
Vi inviterer �l arrangement
Torsdag d. 13 Maj kl. 15.00 �l 17.00.

Program:

Kl. 15-16 - Indvielse af 4 nye
Zimbabweanske skulpturer

Kl. 15-17 - rundvisning, kaffe,
salgsuds�lling og særligt program
for børn

Der bliver en lodtrækning om 4
skulpturer blandt alle fremmødte.

Læs mere om på tvind.dk


