Arrangementerne fra solhverv ’20 til jævndøgn ’21
Søndag d. 20. december 2020
Vintersolhverv - kl. 15.00-19.30
På Lev & Lær Gården v. Ollerup (Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg
(Grønt Kursus & Mødested med jord-til-bord-køkken)
Eftermiddagen byder på:
Bål-kurve v. Birgitte von Bål
Storm P-lounge (op- og nedfinderi) servere økopandekager v. Boffer Hansen
Live folkemusik fra Sydfynske spillerødder.
Fortællinger for børn i stalden.
To sydfynske kokke laver lidt inspirerede retter fra jorden til bordet - Benny ’Superfood’ Madsen og Niklas
’Nordhøj’ Milthers.
En øko-bar servere varmsaft, vin mv.
Lørdag d. 23. januar 2021
Øko-net’s 27. års fødselsdag
Grønne Staldtips
Aftenstedets fællesspisning og Musik
Lørdag d. 20. februar 2021
Grønne Staldtips – samtale med Peter Ingemann
Aftenstedets fællesspisning og Musik
Stig Møller Trio – koncert og indspilning af naturens hyldest sange!
Lørdag d. 20. marts 2021
Forårsjævndøgn – Kl. 16.00-24.00
På Lev & Lær Gården v. Ollerup (Ærtevej 120, Egense, 5700 Svendborg
(Grønt Kursus & Mødested med jord-til-bord-køkken)
Aftenstedets fællesspisning og Musik

Bag om arrangementerne i de tre måneder fra Solhverv ’20 til Jævndøgn ´21:
Vi sætter gang i en ny periode! Grøn Genstart 2021
Med Bål-kurve v. Birgitte von Bål, Storm P-lounge, live-musik, økologisk-forplejning & ny energi til den
grønne omstilling!
Alle arrangement holdes efter gældende covid-19 regler, såvel ude som indenfor.
Arrangementerne er kun for medlemmer af Øko-net. Og kræver tilmelding forud.
Husk tæpper og varmt tøj. Dele af arrangementer foregår uden for.
Bag en række kommende grøn folkeoplysnings begivenheder står Øko-net og en række grønne samarbejdspartnere! 2021 kommer til at byde på koncerter og fællesspisnings arrangementer på Sydfyn. Og en landsdækkende kampagne forankring af et grønt netværk og overblik via portalerne GrøntOverblik.dk og BU.dk
Klimaks blive GrøntMøde Sydfyn 2021, d. 9.-12. september, hvor temaet bliver: Landbrug, jorden og naturen
- nærheden og kærligheden tilbage!
2021 bliver et musikalsk år og vi lægger ud denne vintersolhvervs søndag og jævndøgns lørdag fra vores små
scener. Vi sætter musik til! Med en række danske musikere og kunstnere.
ØKO-NET er en medlemsforening. Og du skal være (blive) medlem for at være med – det giver i løbet af året
adgang til at kunne deltage i fællesspisning, koncerter og arrangementer med foredrag, seminar og kurser på
Lev & Lær Gården.

Sådan deltager du i arrangementerne!
Deltagelse kræver altid tilmelding (senest samme dag kl. 12.00). Det gør du ved at sende en mail med dit
navn og dine data (eco-net@eco-net.dk), eller en sms til 40734324
Det kræver medlemskab at deltage og at du støtter med min. 200 kr. i Gavebidrag.
Hvis du ikke er medlem: 100 kr. i medlemskab for 2021, som et introduktionsmedlemsskab til Øko-net.
Du skal derfor mindst overføre 200 kr. i gavebidrag.
Eller samlet beløb: 300 kr. hvis du ikke er medlem allerede.
Vi har brug for din hjælp i forbindelse med disse støtte-events!
Det gør du ved at giv min. et gave-støttebidrag på min. 200 kr. Ifølge Ligningslovens §8A kan alle støttebeløb
fra 200 kr. op til 16.000 kr./år trækkes fra i skat. Vi indberetter beløbet og får dit CPR-nummer til det. Din
støtte vil hjælpe til at vi kan søge Kulturstyrelsens tipsmidler og få omkring 49.000 kr. i driftstilskud for 2021
og dermed fortsætte udviklingen af Øko-net og en række spændende projekter vi arbejder på.
Vi bliver glade for generøse bidrag, for dem der er bemidlet til det. Fra 200 kr. og op. Man kan evt. også vælge
at støtte en ung studerende i at deltage og betale for vedkommende.
Alle indsamlede midler vil støtte op om projekterne ’Nærhed og kærlighed – til naturen og jorden’, der bl.a.
byder på nye indspilninger og live-koncerter i 2021 på Lev & Lær Gården, samt ’GrøntMøde Sydfyn 2021’

