Een indrukwekkend overzicht:

Het eerste jaar van Transition Town Totnes
Voorgeschiedenis:
- oktober 2005: The End of Suburbia
- volgende maanden: reeks voordrachten, filmvertoningen en netwerken
September 2006
- 6 september 2006: officiële lancering TTT door burgemeester + voordracht Rob hopokins over
piekolie, energievermindering, herlokalisering... + Chris Johnstone over inzicht in verslaving.
- 10 september: The Power of Community (2e keer)
- half september: start cursus 'Skilling up for Powerdown'
Oktober 2006
- begin oktober: 'Totnes voeden: verleden, heden en toekomst', met Mary Bartlett, Helena NorbergHodge en Guy Watson van Riverford
- 3 dagen later: Open Spacedag over voedsel
- 12 oktober: lezing door Paul Mobbs over 'Energie na de olie'
- gevolgd door Open Spacedag over energie
- 17 oktober: lancering 'hart en ziel' groep
- dezelfde periode: lancering energiegroep
- ook in oktober vorming 'gezondheid en geneesmiddelen' groep
- 26 oktober: voordracht Bob Flowerdrew over biologisch tuinieren
November 2006
- begin november: avond over 'Lokaal bouwen - mogelijkheden van natuurlijke bouwmaterialen'
- 3 dagen later: Open Spacedag over 'Totnes huisvesten in een energiearme toekomst'
- 8 november: workshop voor bedrijven over doorlichtingen met betrekking tot oliekwetsbaarheid
- 9 november: lancering TTT kunstgroep
- zelfde tijd: cursus in Schumacher 'Leven na de olie', waarna lezing David Fleming: 'Een praktische
gids voor energievermindering'
- avond ervoor: Debat na 'An inconvenient truth' met Stephan Harding
- zelfde tijd: samenkomst van groep voor maken van lokale voedselgids
- ook start van de 'Verbindingsgroep met de lokale overheid'
- 22 november: voordracht Richard Heinberg
December 2006
- rond deze tijd: Totnes hernieuwbare energievereniging
- ontstaan 'Groep voor economie en levenshoud'
- 15 december: eerste vergadering Projectsteungroep
Januari 2007
- begin januari: trainingsdag in 'Het opzetten van productieve vergaderingen'
- 17 januari: gastlezing door Peter Russel over 'Op tijd wakker worden'.
- 28 januari: 'Zaadjeszondag': een zadenruildag met lezingen en demonstraties
Februari 2007
- in februari cursus klimaatverandering in Schumacher: sprekers daarvan spraken ook in Totnes
- tegelijkertijd Wereldcafédag voor lokale beleidsmensen
- eerste Totnes Pond naar de drukker
- open spacedag 'hart en ziel'
- eerste samenkomst 'Transitieverhalengroep'
Maart 2007
- 7 maart: lancering Totnes Pond met een evenement: 'Lokaal geld, lokale vaardigheden, lokale
kracht' met lezingen
- open spacedag over economie
- boomplanting: lancering 'Totnes notenboomhoofdstad van Groot-Britannië'
- lezing Jerry Mander: 'Het einde van het tijdperk van de globalisering: terugkeer naar het lokale'

April 2007
- 5 april: filmvertoning 'A Crude Awakening'
- 12 april: eerste samenkomst 'Duurzame vaklieden project'
- 22 april: eerste evenement transitieverhalen
- paar dagen later: namiddagevenement in Schumacher voor leerkrachten
- eind april: schenking door TTT van boeken aan bibliotheek van Totnes voor 1500 pond
- eind april: start groep 'Bouwen en huisvesting'
Mei 2007
- 1 mei: 'Ruilbeurs voor bedrijven': de een zijn afval is de ander zijn grondstof
- zelfde week: advertentie voor eerste betaalde kracht
- eendaagse cursus over het maken van korte films
- 8 mei: permacultuurtrainer Penny Livingston-Stark: 'Permacultuur: ontwerpen voor transitie'
- 15 mei: 'Grappig geld: welke volgende stap voor het Totnes pond?'
- 23 mei: avondlezing: 'Nieuwe strategieën voor nulenergie huisvesting'
- 26 mei: ontwerpdag 'Totnes notenboomhoofdstad van Groot-Britannië' met lezingen en hte zoeken
van locaties
- 31 mei: laatste dag eerste Totnes pond met veel media
Juni 2007
- begin juni: lezing Andrew Simms en Nic Marks: 'De nieuwe economie: van groei naar welzijn'
- 11 juni: open space, discussies en presentaties over 'Landgoederen in transitie'
- 11 juni 's avonds: 'Voedsel en landbouw in transitie' met Chris Skrebowski en Vandana Shiva
- 20 juni: lancering tweede Totnes pond met Wolfgang Sachs
- 22 juni: 'Lang leve lokaal voedsel': lancering Totnes' gids voor lokaal voedsel door Voedselgidsgroep
met speciaal gecomponeerd lied door het lokale koor
- zelfde week: lancering 'Huisgroepen'
- eind juni: groot interview met radio Schotland
- eind juni: Training in 'Doorlichting op oliekwetsbaarheid' door Simon Snowden
Juli 2007
- begin juli: column in lokale pers door lokaal parlementslid over TTT, piekolieen herlokalisering
- presentaties over spiritualiteit door Alistair McIntosh en Marianne Williamson
- zomerpicnic bij de Dart-rivier met eten, gesprekken en veel liederen
- 19 juli: TTT Internationaal jeugdmuziekfestival
-31 juli: eerste vergadering in eigen kantoor
Augustus 2007
- pauze
- uitzending BBC radio Schotland over TTT met zeer veel reacties
September 2007 en verder:
- 6 september: eerste verjaardag TTT met prachtig feest
- avond over 'Nieuwe ontwerpen voor onze steden en dorpen voor een leven na de auto'
- Open spacedag over transport
- eind september: eerste stappen opstelling MEP
- TTT trekt een coalitie om terreinen te saneren
- gesprekken met lokale projectontwikkelaar over het in transitie brengen van een groot
huisvestingsproject
- lancering Vereniging voor hernieuwbare energie
- Transitieverhalengroep gaat met kinderen en met de lokale kunstacademie werken
- wedstrijd 5-minuten durende film over 'Totnes in 2030'

