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Tilbud om foredrag: 

 
Antallet af voksne, der bor i ”andre husstande bestående af flere familier” er steget med 45 procent i løbet af de 
seneste 10 år (Danmarks Statistik) og overalt spirer nye bofællesskaber og økosamfund frem. Tendensen er ikke 
til at komme udenom: Flere og flere drømmer om at bo i fællesskab med andre.  

Men der er langt flere, som drømmer om at bo sammen med andre, end der er bofællesskaber. Og for mange af 
de, som tager skridt til at starte noget nyt, kuldsejler drømmen. For det er en kompleks proces, og der er ikke 
megen erfaringsopsamling og -formidling på området.  

Det skal der laves om på. Derfor tilbyder jeg foredrag om bofællesskaber. Med billeder, historier og eksempler 
giver jeg næring til drømmene samt inspiration og viden om det at starte og drive et velfungerende fællesskab.  

 
Indhold: Foredraget kan sammensættes af følgende emner efter ønske: 

• Bofælleskabsbølgen i samfundet i samtiden 
• Personlig afklaring: Hvilken slags fællesskab drømmer DU om?  
• Den (knapt så) svære start 
• Økonomi og basal jura for bofællesskaber 

Målgruppe: Foredraget kan tilpasses, så det rammer en eller flere af  
følgende målgrupper: Unge/studerende, børnefamilier,  
seniorer/ældre; personer/grupper som drømmer, har konkrete  
planer eller allerede er i gang. 
 
Varighed: Med mindre andet ønskes, vil foredraget vare 2 x 45 minutter 
med en pause halvvejs og tid til spørgsmål undervejs. 
 
 

Drømmer du om at bo i fællesskab? 
 
Kom og vær med til en aften i fællesskabets tegn. Marie Chimwemwe Degnbol, som kalder sig 
”fødselshjælper for bofællesskaber”, fortæller om livet i fællesskab og giver inputs til hvad du 
kan gøre, hvis du drømmer om at være omgivet af mennesker der, hvor du bor.  
Du kan bl.a. høre om de mange forskellige måder, man kan bo sammen på,  
og om hvordan I kommer i gang. - Herunder hvordan man får skabt  
et solidt juridisk og økonomisk fundament for fællesskabet. 
 
Der bliver lejlighed til at stille spørgsmål og en pause med 
 mulighed for at tale med andre fremmødte bofællesskab- 
interesserede. 
 
Marie er medstifter af et bofællesskab for børnefamilier,  
har netop udgivet en bog om økonomi og basal jura for bofællesskaber, og har de seneste år besøgt 
en lang række kollektiver, bofællesskaber og økosamfund for at indsamle viden og erfaringer. 
 

     Vintersolhvervsfest på Svanholm. Foto af Sigrid Koch Andersen. 
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Min baggrund: I foredragene trækker jeg dels på mine egne erfaringer med at starte og bo i bofællesskab, dels 
på min indsigt i den brede bofællesskabs-bevægelse: 
 
 I 2010 var jeg med til at starte det bofællesskab, som jeg bor i i dag. 
 Gennem de sidste år har jeg besøgt og interviewet ca 25 kollektiver 

og bofællesskaber og rådgivet mange personer/grupper i opstarts-
processen.  

 Jeg kender økosamfundsbevægelsen indefra qua mit arbejde for 
Landsforeningen for Økosamfund og er aktiv i Foreningen 
Bofællesskab.dk og Foreningen til Kollektivers Fremme. 

 Jeg har indgående kendskab til økonomi for bofællesskaber og 
udgav i august 2018 en bog om økonomi og basal jura for 
bofællesskaber. 

 Jeg holder foredrag og workshops for bofællesskaber i regi af min 
virksomhed BoSammen og er konsulent og fælles-skaber i Bærebo, 
som bygger bæredygtige bofællesskaber. 

 
 

I er meget velkomne til at kontakte mig for en nærmere snak om indhold, rammer og pris. 
 

De bedste hilsner fra Marie Chimwemwe Degnbol. 
 

 

D. 13. august 2018 udkom bogen ”Fælles 
fundament. Økonomi for bofællesskaber og 
kollektiver” af Marie Chimwemwe Degnbol.  

Bogen er en guide til at etablere et solidt 
økonomiske og juridisk fundament for 
bofællesskaber og kollektiver, og adresserer de 
spørgsmål, som ofte er en hemsko i 
opstartsfasen. 

Bogen har fået lektørudtalelse, ifølge hvilken 
den ”bør købes til større biblioteker”, og er i 
skrivende stund på mere end 30 biblioteker. 

”Foredraget med Marie gav en 
masse konkret inspiration og 

viden om alle de forskellige 
varianter af bofællesskaber. Og 

særligt interessant er det at høre 
Maries egne personlige oplevelser 
med at bo i bofællesskab - det kan 
man kun blive klog af. Og uanset 
hvor entusiastisk hun er omkring 
alle fordelene, så fortæller Marie 

også om faldgruberne. Ingen 
grund til at lave samme fejl som 

andre har gjort” 

Susanne efter foredrag på 
Gilleleje Bibliotek 


