“For folk udefra ser det hele meget romantisk ud, og det er det også
langt hen ad vejen, men det kræver også, at vi alle sammen går all in på
fællesskabet og er villige til at stikke fingrene i jorden.” Willi Christiansen, beboer

Tranehøj
og verden

LIVET PÅ TRANEHØJ
Klima og forbrug

Dyr og jord

Andre værdier

Alle kan gøre en indsats for at
mindske deres klimaaftryk, men det
bliver lettere, når man gør det sammen med andre. På Tranehøj behøver
vi kun én opvaskemaske, én røremaskine, én rundsav m.m., og skal vi
have ’nyt’, går vi i første omgang efter
brugt.
Økologisk selvforsyning er en del af
hverdagen, men da ’det lille jordbrug’
tager tid, køber vi en del lokalt
producerede grøntsager.
Tranehøj har investeret i vedvarende energikilder (solceller, vindmølle
og solvarme) og er nu selvforsynende
med både strøm og varme, ligesom vi
samler regnvand til vanding af dyr og
have.
Affaldssortering og genbrug har høj
prioritet. Køkkenaffald går til høns, får
og kompost, og andet affald deles i
plastik, papir, metal m.m. og køres til
den kommunale genbrugsplads.

Vi er selvforsynende en del af året med kød, æg,
frugt og grønsager. Vores fåreflok afgræsser
markerne, som vi helst ikke lægger om – hvilket
betyder, at de binder CO2. Vi slagter hvert år nok
lam til at fylde fryseren og glæder os over lykkeligt
kød.
I plantagen har vi ca. 70 træer af mange forskellige sorter, og vi har rigeligt med æbler til både
most, cider og bare til at spise. Vores høns tager
insekter, ukrudt og nedfalds-æbler i plantagen og
spiser madrester, når der er nogen.
Grønsagshaven dyrker vi bæredygtigt (permakultur) og gøder med kompost og dyrenes gødning.

Det gode liv på landet bygger på, at
man selv er aktiv og taget ansvar for
at skabe.
Det handler om at leve med
gyllelugten fra naboens grisefarm, og
samtidig nyde at være tæt på dyr og
natur.
Det handler om at være sammen på
tværs af aldre og give børnene
tryghed og gode oplevelser.
Og det handler om at leve som ’et
helt menneske’ - altså at kunne bruge
mange sider af sig selv – både krop,
hænder, hoved og hjerte.

Kollektivet tager tid, fordi vi har ambitioner om en vis grad af selvforsyning, og
fordi vi bor i en gammel ejendom med
behov for kontinuerlig vedligeholdelse.
Men vi er også en del af et lokalsamfund
og af en verden, som vi gerne vil have indflydelse på.
Tranehøjs beboere lægger kræfter i
lokale bestyrelser, og nogle af os er
’flygtningevenner’ og involveret i NordSyd-samarbejde.
Vi organiserer for eksempel turnéer på
lokalområdets skoler for unge artister fra
lande i Afrika, Asien og Latinamerika, og
forsøger på forskellig vis at styrke oplevelsen af, at vi lever på en fælles klode.

Tranehøj er et kollektiv p.t. bestående af otte voksne og tre børn
og med plads til yderligere en børnefamilie.
Vi bor på en gammel 4-længet gård i Nordvestsjælland. De
ældste af bygningerne er fra 1822, og gården var sognegård,
fattiggård og alderdomshjem, inden kollektivet købte den i 1984.
Beboerne (’tranerne’) er mellem 0 og 70 år, og i fællesskab har
vi får, høns, frugtplantage og grøntsager til eget forbrug. De
fleste af ’tranerne’ har lønarbejde uden for Tranehøj.
www.tranehoej.dk
- Attribution

