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Ønsker du at være med til at fornemme fremtidens økonomiske 
systemer med et åbent sind, kan du deltage på seminaret, det er 
altså ikke kun for medlemmer af JAK Danmark.

Pris kr. 500,00 inkl. mad og overnatning i 4 sengs lejlighed (2 værel-
ser). Der er tillæg for eneværelse.

Der er begrænset deltagerantal (først til mølle). Så skal du være med 
til at samskabe, skal du være hurtig med at tilmelde dig. 

Se program på næste side

Deltag i JAK Danmarks åbne seminar 

Fremtidens Økonomi
lørdag/søndag d. 29. og 30. oktober 2016
Sostrup Slot og Kloster, Gjerrild på Djursland

Tilmelding: 
Til Lis Poulsen på 
sekretariatet:
landsforeningen@jak.dk 
eller tlf. 24 98 86 81 
hurtigst muligt og senest 
21. oktober 2016.

Husk at informere om du 
ønsker vegetarmad, og evt. 
navn på den du ønsker at 
dele værelse med.

Du er først endelig til-
meldt, når du har indbetalt 
kr. 500,00 på konto 
9860 8601700280 



Program for JAK seminariet
LØRDAG

Morgenkaffe fra kl 9.45

10.00     Velkomst v. JAK Danmark 
10.15  Alternativ økonomisk tænkning  

v. Josephine Fock, Alternativet
10.50  Fremtidens økonomi fra en åndsvidenskabelig vinkel 
 v. Jens Thordal-Christensen, JAK Danmark
11.10 Kort pause
11.15  Det økonomiske system og timeglasprob lemet 
 v. Martha Petersen, Folkesparekassen
11.45  Spirende bevægelser komplementær valuta 
 v. Doris Elisabeth Fischer, Betal med Djurs 
12.00  Fremtidens økonomi  
 v. Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker 
13.00 Frokost
14.00  Bæredygtig økonomi – fra ego-system til øko-system 
 v. Michael Stubberup
15.00  Sufidans - frigørelse af vores økonomiske tankesæt 
 v. Pernille Overø
16.00  Hvad er det egentlig et økonomisk system skal kunne til det fælles bedste
  Spørgsmål til eftertanke + dialog i grupper faciliteret af  

bl.a. Michael Stubberup 
18.30     Aftensmad
20.00     Pop-uplæg (korte inspirationer 10-15 min)
 # Komme tilstede – øvelse
 # New circle movement 
     v. Johan Tino, Tinkuy Kbh.
  #  Crowded house – rentefri crowdfinansiering  

v. Chresten Ibsen, JAK Danmark og Fair Bidragssats
  #  Gode Penge 
     v. Rasmus Hougaard Nielsen, formand Gode Penge 
  #   Fremtidens fællesejede landbrug 
     v. Martin Bech, Almende
     og måske flere…
 
Resten af aftenen hygge, samtaler og hvad vi nu lige finder på.

SØNDAG

10.00  Fællesang med Søren Fribo i Maria Hjerte Klosterkirke
11.00  Open space – Økonomisk samskabelse inspireret af lørdagens snakke
13.00 Afslutning v. JAK Danmark  og sandwich
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Michael Stubberup, cand.mag, forfatter og leder af SYNerGAIA.
Teori U og bæredygtig økonomi: U-processen er en invitation til fordybelse, når der skal 
ske noget andet end der plejer. En bevægelse fra ego-opmærksomhed til øko-opmærk-
somhed. Transformations-rummet er bunden af Uet, hvor den enkeltes højeste poten-
tiale møder det fællesskabet har brug for - hvor det personlige ansvar og medansvaret 
for helheden bliver to sider af samme sag.

Martha Petersen, Direktør Folkesparekassen
Det økonomiske system i den vestlige verden er udfordret. Der er et konstant behov for 
vækst på grund af stigende krav om afkast til hastigt voksende kapitalkoncentrationer i 
toppen af samfundet. Det er stillet overfor at der bliver flere og flere i bunden, der ikke 
har tilstrækkelig økonomisk mulighed for at købe de varer og skabe den omsætning, der 
leder den nødvendige vækst. 

Jesper Bo Jensen, Fremtidsforsker
Vi ser disruption i den finansielle sektor, bitcoins og andre søger gennem seniorage 
at tjene penge på digitale penge. Store aktører er på vej ind i digitale penge. Hvordan 
virker crowdfunding på finansielt udlån? Er deleøkonomi et reelt alternativ, og er der 
faktisk tale om at dele? Hvordan ser rigdomsudviklingen ud og hvad betyder det for 
rente og afkast af kapital i fremtiden bla. med baggrund i  Thomas Pikkerty’s studier.

Doris Elisabeth Fischer, Forkvinde for foreningen ”Betal med Djurs”
Det gik i 2013 op for mig, hvilket system vi er underlagt, hvordan renter og især renters 
rente påvirker vores samfund, vores jord og hele jordklodens befolkning. Jeg så, hvor 
blind jeg har været i forhold til penge og vores pengesystem. Siden har jeg ikke kunnet 
slippe temaet. Et af mine mål er at informere og skabe større bevidsthed om økonomi 
og vores pengesystem. Et andet er at skabe komplementære valuta, der hvor jeg bor på 
Djursland. I vores forening har vi det forgangne år arbejdet  på at skabe Djurs og sætte 
dem i omløb.

Pernille Overø, danser Worlddance og muskier Cengiz Cevik
Sufidans er en hvirvlende dans, hvor danseren drejer, snurrer, hvirvler rundt om sig selv. 
Den første sufidanser, sufimesteren Rumi Mavlana fra Tyrkiet skriver et sted “ …at danse 
er at give slip på sin sjæl, så den kan flyve op og møde det Guddommelige..”
Danser Pernille Overø vil guide i det at hvirvle, trin for trin som et afsæt for nye tanker 
om økonomi og fordeling af jordens goder. Gennem dansen forbinder vi os med det vi 
er, og de potentialer vi rummer.

Josephine Fock, Økonomi- og finansordfører for Alternativet
Alternativet vil vende den nuværende tænkning på hovedet og ændre præmisserne for, 
hvordan vi taler om og tænker økonomi. Økonomien bør være et middel til at opnå et 
bæredygtigt samfund, men ikke desto mindre er det kontroversielt at handle derefter i 
et samfund, hvor økonomisk vækst er et mål i sig selv.

Jens Thordal-Christensen, kunstner og komplementær behandler
Et af fællestrækkene inden for åndsvidenskaben er, at samfundsopdelingen kan sam-
menlignes med mennskekroppen. Tankerne, følelserne og selve eksistensen skal have 
ligelig plads. Fremtidens samfund vil i højre grad være lejret i denne realitet. Det vil 
enten komme ud fra en forædling af bevidstheden eller påtvunget af ydre omstændig-
heder. Kroppens funktioner kan fortælle os noget om økonomi.

Vil du også være med til at ændre det økonomiske system, kan du støtte 
foreningens arbejde ved at tilmelde dig på www.jak.dk

Nogle af dem du kan møde på JAK Danmarks 
seminar ”Fremtidens økonomi”
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