Vill du arbeta tillsammans med andra självhushållare?
Gå med i ett arbetslag och
●
●
●

Få hjälp med arbetet hos dig
Ge hjälp till de andra
Lär känna andra självhushållare

Nu drar vi i självhushållarna i Skellefteå igång arbetslag där vi kan hjälpa varandra med
praktiskt arbete och samtidigt träffas, ha kul och kanske lära oss något nytt!
Förr kallades det bland annat gille och var en självklar del av arbetet och den sociala
samvaron i livet som självförsörjande. Vid många av årets uppgifter jobbade man skuldra vid
skuldra med andra(så som potatisskörd, linberedning, osttillverkning, dikning). Inte sällan
följt av en fest (tex taklagsfest, ostgille). Även om livet som självhushållande ser annorlunda
ut idag har vi nog alla något arbete eller projekt som skulle bli både roligare och lättare att
genomföra om vi hjälps åt! När vi tidigare genomfört arbetsbytardagar inom självhushållarna
har vi tex hjälpts åt att: spika upp ett tak, klyva ved, isolera hönshus, bygga lammgrindar,
sätta upp en köldridå, brädslå på carporten, tvätta och värma ändarna på alla spännremmar
som vi fårbönder anser nödvändiga - samt äta mat, fika och prata!
Idén är att vi skapar arbetslag om ungefär fem hushåll som ligger geografiskt nära varandra.
Inom varje arbetslag träffas man och har “arbetsbytardagar” under året hos var och en som
är med. Hur ofta som är lagom bestämmer varje arbetslag inom gruppen, men vår tanke är
att arbetslaget är hos alla i laget minst en gång under året. Den som bjuder in planerar vad
en vill få hjälp med, se till att ha det material som kan behövas hemma, samt något gott och
enkelt att äta och fika. Alla kan göra något!
Vill du vara med i ett arbetslag?
Skicka då ditt namn och adress till Maria Nygren via facebook eller mail
(marny179@gmail.com) senast den 1 Maj.
På medlemsmötet 14 April (kl 13.00 på Handens hus) kommer vi också prata om
uppstarten av arbetslag.

