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Vær med i landsdækkende Netværk & Praksis
for grøn/økologisk omstilling, klimadebat og bæredygtig udvikling
ØKO-NET - er et landsdækkende netværk med fokus på folkeoplysning, debatter og praktisk læring.
Netværket er stiftet i januar 1994, og det fulde navn er: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis!
Formålet med netværket er at udvikle en nytænkende og handlingsrettet folkeoplysning om bæredygtig udvikling
og målet er dermed en styrkelse af den folkeoplysende indsats for en Grøn Omstilling.
Øko-net står bag følgende projekter, som du inviteres med i:

BU.dk - er en ny dynamisk portal om bæredygtig udvikling. Portalen kan bruges af alle,
og indeholder information/artikler om både globale og nationale initiativer for en bæredygtig udvikling.
Klik ind for at medvirke og bliv opdateret om sidste nyt på: www.bu.dk
GrøntOverblik.dk - en landsdækkende grøn database - søg efter organisationer, arrangementer og udgivelser,
fra hele landet! Målet med portalen er at samle og skabe et let tilgængeligt overblik over hvilke tiltag, der er på miljøog økologiområdet i Danmark. Portalen forankres i alle regioner og kommuner
- OG VI søger Ankerpersoner og Sponsorere lokalt.
Brug portalen. Læg dig og dit projekt ind. Eller vær med i den lokale opbygning.
Find databaserne her: www.grøntoverblik.dk
Lev & Lær Gården - er et møde- og lærested for græsrødder, jorddyrkere og lokale fødevareproducenter om
fremtidens fødevareproduktion og naturforvaltning. Den fysiske ramme er et husmandssted nær Ollerup ved Svendborg. Der er etableret et Jord-til-bord-køkken. Her eksperimenteres med bæredygtige dyrkningsformer, her fremstilles og nydes sundhedsfremmende mad og her afholdes debatmøder og workshops om økologi og de bæredygtige
forandringer. Kort sagt her kombineres praktisk økologi med principiel viden om den grønne omstilling. Aftenstedet.dk
vil invitere medlemmer til fællesspisning og aktivistsnak. På gården kan miljøbevægelsen holde træf og debatmøder.
Læs visionsoplægget for Lev & Lær og få info om gården på: www.levoglær.dk

GrøntMøde - er et kommende folkemøde-projekt! Det handler om at skabe et grønt folkemøde, hvor dags-

ordenen er at tage temperaturen på den grønne omstilling og de pågående klimaforhandlinger. Alle miljøforkæmpere
indbydes til at være med. Mødet bliver et tredages møde og planen er at udarbejde en opdateret efterfølger til
DanmarksDeklarationen.dk, fra 2000. Øko-net samarbejder her med Broen Til Fremtiden. Det bliver et 100% bæredygtigt møde, uden affald og i proces for at sikre et lavt miljømæssigt aftryk. Læs om mødet her: www.grøntmøde.dk

Øko-net er medlem af de fire paraplyorgnisationer:
92-gruppen – Forum for Bæredygtig Udvikling (24 danske miljø- og udviklingsorganisationer)
Dansk Folkeoplysnings Samråd (34 landsdækkende, folkeoplysende organisationer)
RCE Danmark - Netværk for Læring og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (danske uddannelsesorganisationer)
og CISU - Civilsamfund i Udvikling (260 danske udviklingsorganisationer)
VÆR med i de bæredygtige forandringer – og i Øko-net!
Støt arbejdet: Bliv og/eller skaf et medlem / Giv et gave-støttebidrag:
Medlemskab koster 250 kr. i 2020. Studerende og arbejdsløse 175 kr.
Gave-støttebidrag fra min. 200 kr., op til 16.600 kr. er fradragsberettiget.
Og er en stor hjælp, da vi derefter opnår et driftstilskud fra Kulturstyrelsen.
Du bliver medlem eller støtter ved at sende beløbet til Øko-net’s Mobilepay: 55095
eller ved bankoverførsel til vores konto i Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494
Send gerne samtidig en mail til Øko-net med din information, navn, adresse, mobil, web mv. til:
eco-net@eco-net.dk / Ved spørgsmål kan du ringe til: 6224 4324

Øko•net

Kontakt:
Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis / Øko-net
mobil: 4073 4324 / kontor: 6224 4324 / eco-net@eco-net.dk / www.eco-net.dk / facebook-side: eco.net.dk
Post-adresse til Øko-net er til Lev & Lær Gården: Øko-net, Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg
By-sekretariat/møderum: Ribers Gård i Trykkeriet, Møllergade 34, 5700 Svendborg
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Hva’ gør vi nu… NU, lille du!?

– grøn genåbning, aktion, omstilling og folkeoplysning i krisernes skygger!
Øko-net’s årsmøde d. 13.-14. juni 2020 på Lev & Lær Gården, v. Ollerup, Sydfyn
Lørdag 13. juni 2020
15.00-15.30: Ankomst – kaffe, te og snack
15.30-17.30: Øko-net’s Generalforsamling 2020
17.30-18.30: Pause
18.30-20.00: Aftenstedet.dk står for fællesspisningen – ved
Niklas Milthers fra Nordhøj Permakultur, der er en lille
sydfynsk bedrift med direkte salg til kunder (nordhøjgård.dk)
20.00-23.00: En aften med netværk og hygge / mulighed for
gåtur og bål / musikalsk indslag med klimssange mm.
Aftenen byder også på én peptalk ved Simon Høegmark,
forsker og grundlægger af ViNatur (vinatur.dk). Hør ham fortælle om naturen vi har, og dens evne til at heale vores stress!
Søndag 14. juni 2020
9.00-9.45: Ankomst – kaffe, te og lidt morgenmad
9.45-10.00: Velkomst - introduktion til Lev & Lær Gården.
10.00-12.30: Grøn folkeoplysning - præsentation af
Øko-net’s visioner og fokus på et bredere miljø/
folkeoplysnings-sammen-arbejde!
Øko-net lægger ud med at præsentere mulighederne for folkeoplysnings-portalen GrøntOverblik.dk og den nye mere
politiske portal for bæredygtig udvikling: BU.dk
Der vil være en præsentation og samtale om det nye grønne
folkemøde, GrøntMøde Sydfyn, der planlægges til 2021 (det er
netop blevet udskudt fra 2020 pga. Corona-krisen) – læs om
det på: GrøntMøde.dk
Og en præsentation af visionerne med Lev & Lær Gården, der
er en vision for et landsdækkende netværk af gårde og grøn
praksis/læring. Læs om det på: LevOgLær.dk
Vi ser frem til en spændende snak om muligheden for en ny

Praktisk info og tilmelding:

Der er tilmelding til årsmødet. Og vi følger reglerne
indført pga Covid-19, og må max være 30-50 personer til
mødet. Vi erkender det er en speciel situation, men har valgt
at kaste os ud i det. Først d. 8. juni ved vi om det bliver 30, 40
eller 50 der må forsamles. Tilmeldingerne bliver modtaget efter
først til mølle-princippet. Og vi melder ud på hjemmesiden når
der er en endelig afklaring.
Deltagelse koster for medlemmer af Øko-net 225 kr.
Beløbet dækker forplejning under mødet (dog vil der lørdag
aften være en Øko-bar med rimelige priser).
Læs mere om deltagelse for nye medlemmer og studerende på
hjemmesiden eller facebooksiden.
Ved tilmeldingen overførs deltagergebyret til Øko-net’s
Mobilepay: 55095 eller ved bankoverførsel til vores konto i
Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494

national aktion og handling, for den grønne omstilling og den
tilhørende folkeoplysning. Tiden er moden, til at der skal ske
noget – nyt og effektivt - NU.
12.30-14.00: Sommer-frokost v. Nordhøj Permakultur
14.00-16.30: Hva’ gør vi nu… NU, lille du!? Tre indledende indspark. Derefter fælles dialog og debat om hvad vi
nu gør. Hvilken grøn aktion og folkeoplysning behøver vi? Og
er vi endda i en fornyet gunstig situation for grøn handling og
omstilling, i skæret af genåbningen af Danmark efter Covid-19,
samt den stadig presserende klimakrise og klimahandlingsplan?
* Hans Henrik Samuelsen, Broen Til Fremtiden – Alliance
for grøn og retfærdig omstilling (broentilfremtiden.dk):
”Forandringerne kommer ikke af sig selv! - om et
sammen-arbejde mellem fagbevægelsen og
miljøbevægelsen”
* Sara Arenfeldt Kragh, performance kunstner, aktivist
i bl.a. extinction rebellion (xrdk.org) og studerende ved Det
Fynske Kunstakademi:
”I don’t want to be part of your revolution if I can’t
dance! Et forsøg på at finde allierede i en
intersektionel klimabevægelse”
* Niels-Simon Larsen, sangskriver, tovholder på Klimacáfeen (i forbindelse med Klimapåmindelserne v. Christiansborg)
og bestyrelsesmedlem i Øko-net:
”Når kapitalismen udøver vold mod fremtiden…
- hvad gør vi så i miljøbevægelsen?”
16.30-17.00: Opsamling, afrunding og på gensyn!

Tilmelding sker ved at sende en tilmeldings-mail til:
eco-net@eco-net.dk senest ons. d. 10. juni (hele dagen).
Oplys følgende ved tilmeldingen: Dit Navn / Din Organisation /
Titel / Adresse & Mobil-tlf.nr. / Mail / Hjemmeside.
(Vi laver en deltagerliste og udsender til alle lige op til mødet).
Adresse og overnatnings-muligheder:
Lev & Lær Gården, Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg.
Der er mulighed for at slå telt op, eller at sove i bilen. Oplys
gerne ved tilmelding, om du vil sove i telt eller bil.
Ellers kan du booke et bed & breakfast i Svendborg-området,
eller på Vandrehjemmet, Danhostel i Svendborg.
Vel Mødt til Sommermøde i Øko-net!
Og spred gerne ordet!
Og den anden A4-side her!
Ses på Sydfyn!

Øko•net

