
Et solidarisk arbejdsfællesskab 

 

- mail fra Emmaus-Landsbyen i Lescar-Pau i Pyrenæerne i Sydvestfrankrig 

- oversat fra fransk af Émilie Motte 

- fodnoter af Jørgen Olsen. 

Har du lyst til at ændre din hverdag? Til at opleve noget nyt? Er du interesseret i alternative 

og konstruktive projekter? 

Kom med os og deltag i et alternativt projekt i Sydvest!  

Samfundet forandrer sig; men siden Emmaus-Bevægelsens første skridt med Abbé Pierre har 

der eksisteret sociale, økonomiske, kulturelle og lokale uligheder, som vokser endnu i dag. I 

medfør af vores solidariske arbejdsfællesskab
1
 åbner Emmaus-Landsbyen i Lescar-Pau

2 sig og 

gør det muligt for mennesker at deltage og at styrke vores utopiske projekter. Emmaus-

Landsbyen i Lescar-Pau fremmer solidaritet, fordeling og respekt, og disse værdier favoriserer 

en inddragende dynamik.  

Emmaus Lescar-Pau er en engageret landsby med humane projekter, som er baseret på 

cirkulær økonomi. Ved at genbruge og sortere fremmer Emmaus Lescar-Pau 

kompetencefordeling, genanvendelse af produkter og udveksling af viden. Med Emmaus 

Lescar-Paus aktiviteter er det muligt at gennemføre alternative projekter: for landbrug og 

bevarelsen af lokale dyrearter (fra den ”alternative gård” til landsbyens køkken), for en 

engageret kultur og for udvikling af autonome og økologiske boenheder. 

Hvis du interesserer dig for overforbrug, spild, agroøkologi, bæredygtig udvikling eller 

klimaændringer, og hvis du har lyst til at opdage en helt anden og selvstændig 

samfundsmodel, så reagér og slut dig til os! Deltag i livet i Emmaus-Landsbyen Lescar-Pau 

og mød indbyggerne, og mange andre unge, som kommer fra hele verden. Indskriv dig på 

”Solidarisk arbejdsfællesskab 2015” og oplev noget berigende! 

 

Betingelserne for deltagelse:  

Alder: fra 18 år. 

Periode: hele året. Vi tilbyder frivilligt sommerferiearbejde, men også praktikordninger.
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Bolig– og madudgifter betales af Emmaus-Landsbyen Lescar-Pau, hvis man deltager i 

aktiviteterne og respekterer bofællesskabs regler.  

 

 

                                                           
1
 På fransk Chantier solidaire. 

 
2
 På fransk Village Emmaüs Lescar-Pau. Alle andre steder i Frankrig (så vidt vides), hvor man bor og 

arbejder sammen inspireret af Abbé Pierre’s arbejde, kalder man sig ”Communauté d’Emmaüs” = 

Emmaus-Samfundet. 

 
3
 Skal sandsynligvis forstås om praktikordninger for unge under uddannelse, men kan også handle om 

offentlige beskæftigelsesprojekter. 



 

 

Program: 

Indsamling, genanvendelse, vareforsendelser, sortering ag bøger og andre effekter, 

madlavning, økologisk byggeri, reparation af køkkenudstyr, elektroniske reparationer, grønne 

områder, alternativ gård (grøntsagsdyrkning, pasning af dyr), sortering af metal og skrot, 

mekanik, metalbearbejdning, snedkeri, tapetsering, tøjsortering, salg, nærbutik, pandekager 

restaurant …. 

 

Praktiske oplysninger: 

Lufthavn Pau-Pyrénées: 5 km 

Station SNCF
4
 Pau: 10 km 

Bus Idélis linje P12 / stoppested i Lescar: 1 km 

Motorvej A65/A64 frakørsel 9.1 (Lescar / Pau vest): 50 m 
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 SNCF: Société Nationale de Chemins de Fer Français = Det Nationale Franske Jernbaneselskab. 


