Grønt Danmark NU

Overblik
Grønt
Grøn Folkeoplysning og Økologisk Netværk

Vi skal skabe et bæredygtig samfund

Regeringen og erhvervslivet skal spille med og tage ansvar

Mere lovgivning og flere midler

Muligheder for at leve og arbejde med jorden og grønne fællesskaber

.dk
GrøntMøde

Naturen er vores eneste ressource
Intet kan blive væk - og intet nyt komme til
Vi kan ikke forbruge os ud af forbruget eller vækste os ud af væksten

LEV BÆREDYGTIGT

Sydfyn 2022
8-11 september

i Svendborg

ER DIT LANDSKAB GRØNT NOK?

GrøntMøde Sydfyn 2022
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Øko-net inviterer til folkemøde i Svendborg fra d. 8-11 september 2022
Grønt Møde sætter scenen for vidensdeling, erfaringsudveksling,
netværksskabelse og grøn inspiration på tværs af brancher og aktører.
Sammen er vi mange og stærke - for retten til et bæredygtigt liv.
Vi vil samles, forenes og netværke - for en grøn folkebevægelse.
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www.grøntmøde.dk

Er dit nærmiljø med? Er du?
Bliv lokal Ankerperson ...

Kærlighed og nærhed til naturen

Om ØKO-NET – formålet er at informere, oplyse og inspirere

omkring natur, miljø, klima, økologi og bæredygtig udvikling.
Skabe debat og netværk.
linktr.ee/greenoverview / øko-net.dk

Grønt Overblik – en database over organisationer, udgivelser

og arrangementer. Kom og vær aktivt med! Øko-net søger lokale
grøntoverblik.dk
Ankerpersoner og Sponsorer!

BU.dk – en portal om bæredygtig udvikling. Handling og omstilling

til et grønt, klimasikkert, økologisk og bæredygtigt land.

bu.dk

Lev & Lær Gården – er et samlingssted for miljøbevægelsen.

En økologisk Græsrodsgård med Jord-til-bord-køkken.
Læringsrum for aktivister for fremtidens fødevareproduktion og
naturforvaltning.
levoglær.dk

Grønne Staldtips – et koncept med foredrag og samtaler.

Fællesspisning og musikarrangementer. Debatmøder og workshops
grønnestaldtips.dk
om økologi og de bæredygtige forandringer.
Øko-net er bl.a. medlem af paraplyorganisationerne:
92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling (92grp.dk)
Dansk Folkeoplysnings Samråd (dfs.dk) & CISU - Civilsamfund i Udvikling (cisu.dk)

Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - siden 1994

40 73 43 24
sekretariat: 62 24 43 24
eco-net@eco-net.dk
www.eco-net.dk
fb: eco.net.dk
Øko-net
Ærtevej 120, Egense
5700 Svendborg

Sådan bliver du medlem
- og med i de bæredygtige forandringer

Send en mail til Øko-net: eco-net@eco-net.dk
Skriv dine informationer: navn, adresse, mobil, web mv.
Og overfør beløbet (250,- kr. pr. år.) til:
Merkur: Reg.nr. 8401 Kontonr. 000102 1494 / Mobilepay: 55095

