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Permakultur vokser i hele verden, også i Norden.
Find ud af hvordan og hvorfor ....
Permakultur

bringer artikler om konkrete helhedsløsninger
på de miljø- og klimaproblemer, det moderne samfund er ved at
drukne i. Permakultur er omsorg for jorden, omsorg for mennesker og ligelig fordeling.
Vær med til at løfte permakultur-bevægelsen
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1) At bidrage til at dække udgivernes
basale behov inden for en permakultur
livsstil.

Kommer forår og efterår
Laves med ulønnet arbejde

2) At hjælpe mennesker i U-lande til at
dække deres basale behov inden for en
permakultur livsstil.

Permakultur modtages som noget nyt
fra 2014 som medlem af en nordisk
permakultur forening:
permakultur.no, permakultur-danmark.dk.
Abonnement i Danmark uden forenings
medlemskab - 140DKkr/år
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