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Kort fortalt   Vores vision er at skabe en bæredygtig landsby på vores ca. 10 ha 
jord og gård i Torup. Vi vil bygge sunde og moderne lavenergihuse og etablere 
innovative og vedvarende energikilder. Vi ejer kun soklen af vores huse, alle 
grønne områder er fælles . Det betyder, at vi ikke afskærmer os fra hinanden 
med hæk og hegn. Vi stræber efter at holde vores leveomkostninger på et 
rimeligt niveau, så vi har tid til fællesskab, dyrkning af jorden samt spændende 
eksperimenter og arrangementer.  

Vi lever ud fra et økologisk grundprincip   Hvideland er overordnet set 
bygget på fællesskab, og en bæredygtig tilgang til natur, byggeri og 
mennesker.  

Vi hjælper og inspirerer hinanden til at tage sunde og bæredygtige valg fremfor 
at komme med løftede pegefingre eller konkurrere om hvem, der lever det mest 
miljøbevidste liv.  

Vores landsby fungerer som et stort (bo)fælleskab med mulighed for godt 
naboskab, fælleshus, vaskeri, delebilsordning, fælles grønsagsdyrkning, 
fællesspisning, sjov og ballede og meget mere.  

Vi vil bestræbe os på at sortere vores affald, lave organiseret genbrug af fx 
byggematerialer, legetøj, tøj mm., og kompostere vores grønne affald. 
Derudover er det helt centralt, at vi låner værktøj mm. ud til hinanden eller 
indkøber til fællesbrug, så vi ikke alle skal ud og købe dyrt ind.  



Vi ønsker at være selvforsynende med vedvarende energi   Vi arbejder mod 
et fælles mål om at blive selvforsynende med vedvarende energi og potentielt 
producere mere energi end vi forbruger. Det betyder, at vi benytter os af 
innovative energiløsninger.  

Vi bygger med respekt for naturen   Vi bygger moderne og bæredygtigt og 
med høj grad af æstetik for øje. Huse med et lavt energibehov og med 
løsninger, der tager hensyn til både mennesker og natur. Når vi bygger vores 
huse, så stræber vi efter kun at benytte materialer, der kan gå tilbage i jordens 
naturlige kredsløb samt materialer med lav CO2 belastning i forhold til 
produktion. Ligesom det vil være naturligt at anvende genbrugsmaterialer.  

Vi tager socialt ansvar og lægger stor vægt på 
mangfoldighed Vi viser omsorg over for hinanden og husker på 
at inkludere alle.  

Vi har fokus på at lytte og finde muligheder og løsninger - fremfor at fokus er på 
problemer og konflikter. Vores landsbykultur er inviterende i forhold til vores 
naboer i det øvrige Torup. Vi vil bestræbe os på at være rummelige og 
inviterende i vores kultur, således at vi kan være til glæde og inspiration for 
andre.  

Nabohjælp er en helt central byggesten i vores fællesskab. Har du brug for hjælp 
ved fx sygdom, børnepasning eller noget helt tredje, så er vi der for hinanden. 
Den hjælp du giver til andre, kommer mange gange igen.  

Vi løfter i flok   Alle i Hvideland tager del i frivilligt arbejde, da landsbyens drift 
og vedligeholdelse afhænger af dette. Som beboer tager du del i en eller flere 
arbejdsgrupper alt efter lyst, kvalifikationer og/eller interesse. Ved større 
opgaver indkalder vi til fælles arbejdsdage. Det frivillige arbejde bringer os 
tættere sammen og sørger for, at vi i fællesskab tager hånd om vores landsby 
og hinanden.  


