Hej!
Här får du lite info om Natur och Miljös seminarium Pepp mot klimatdepp som vi ordnar lördagen
14.4 i Helsingfors. Se bilagan och nedan:
Pepp mot klimatdepp
Det bubblar och sjuder i byar och städer. På Natur och Miljös seminarium kan du bekanta dig med
inspirerande exempel från olika delar av Svenskfinland. Se hur människor ställer om sitt eget liv och
påverkar andra. Stig ombord på omställningståget, nu åker vi!
När:
Var:

lördagen den 14.4.2018 kl. 12.00–17.45
Arbetets Vänners festsal. Adress: Annegatan 26, Helsingfors

Program:
12.00
13.00
13.10
13.40
14.00
14.30
15.00
17.30

Lunch
Välkomna, ordförande Andrea Weckman.
Klimatsmarta experiment inspirerar, professor Mikael Hildén.
Så ställde vi om, tre exempel från Svenskfinland.
Brinna utan att bränna ut sig, Giséla Linde, aktiv i Omställningsrörelsen.
Kaffe
Arbete i verkstäder
Destination hållbart samhälle. Avslutande diskussion.

Välj mellan sju inspirerande verkstäder: Energiomställning med Tina Nyfors, Naturglädje med Emilia
Nordling, Zero Waste med Julia Degerth, Cykelaktivism med Alexander Holst, Andelsjordbruk med
Olli Repo, Våra utsläpp i siffror med Amanda Björnberg och Människospace med Giséla Linde.
Välkommen!
Mera info och anmälning:
www.naturochmiljo.fi/vad_vi_gor/miljo_och_livsstil/pepp_mot_klimatdepp/
Facebook-evenemang:
www.facebook.com/events/210823892995387
Dela gärna inbjudan vidare. Hoppas vi ses!

I samband med seminariet planerar vi ordna ett aktivitetstorg där bl.a. lokalföreningarna kan
presentera sin verksamhet. Tag gärna kontakt före påsk om din lokalförening vill delta i
aktivitetstorget.
Dessutom vill jag påminna om att din lokalförening gärna får skicka en beskrivning av en miljöfrågan
föreningen jobbar med eller vill jobba med och som ni skulle vilja ha förbundets hjälp. Skicka
beskrivningen senast 15.3 om ni inte redan gjort det. Mera info om den här saken finns i e-posten jag
skickade 12.1.2018. Jag svarar gärna på frågor.
Den formella kallelsen till Natur och Miljös årsmöte som hålls den 15.4 kommer om ca 2 veckor.
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