Vårprogram
Jordens Vänner Umeå
Hej!
Skickar ut ett vårprogram som ni med fördel kan sätta upp på kylen. Det är en del på gång i vår, dels är det ju
valår så miljöfrågor behöver extra speciellt mycket ta plats på den politiska scenen i Umeå, detta gör vi i
samarbete med Naturskyddsföreningen som driver projekt ”Supervalåret”. Miljöcaféer fortsätter, nu i ny
lokal ”Vargen” på Kungsgatan 101. Genom nätverket Global Rättvisa Nu kommer vi ta plats med föreläsningar
gröna jobb och gruvfrågor.
För att få del av löpande information, anmäl dig på e-postlistan genom att mejla
jv-umea+subscribe@googlegroups.com eller mejla johannapaulsson@gmail.com så lägger jag till dig. Du
kan även gå med på vår Facebook-sida Jordens Vänner Umeå för att se uppkommande aktiviteter.
Kontaktpersoner för Jordens Vänner Umeå är styrgruppen som består av Mattias Nilsson, Johanna Paulsson,
Ida Nordin, Elin Magnusson, Benny Jansson, Lilian Sahlin, Annika Burholm. Du når oss genom
mattias.nilsson@jordensvanner.se eller ring Johanna på 0727-22 99 25.
Medlemsmöte 4 februari
Plats: Kulturhuset Klossen, Ekonomistråket 6 Ålidhem. Tid: kl 19-21.
Vi kommer prata mycket om en turné som Jordens Vänner är med och arrangerar genom nätverket Global
Rättvisa Nu. Välkommen med idéer eller nyfikenhet eller bara för att du vill!
Workshop i aktivt ickevåld 7 februari
Plats: Bokcafé Pilgatan. Tid: kl 17-21.
Martin Smedjeback kommer hålla workshop om aktivt ickevåld på Bokcafé Pilgatan OBS lokalen är ändrad från
tidigare utskick. Kostnad 50 kr. Arrangeras av Jordens Vänner och Kristna Freds. Platser är begränsade så först
till kvarn, mejla johannapaulsson@gmail.com för att anmäla dig.
ÅRSMÖTE 20 mars
Plats: Folkets Hus. Tid: torsdag 20/3 klockan 18-20.30.
detta utskick medföljer handlingarna kallelse, verksamhetsberättelse, dagordning,
information om motioner, förslag till verksamhetsplan.
Det kommer finnas fika och efter årsmötet visar vi antingen filmen ”Were not broke”
eller så spelar vi ”Oljespelet”. Anmäl dig gärna till mattias.nilsson@jordensvanner.se
kan vi beräkna fika.
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Kampanj Supervalåret
Johanna och Elin ingår i Naturskyddsföreningens kampanj för att lyfta miljöfrågor inför kommunvalet. Den som
är intresserad av att vara med på något vis kan kontakta Johanna.
Framtidskonferens i Gävle 15-16 februari
Riksföreningen ordnar framtidskonferens som alla medlemmar är välkomna till. För mer information se
www.jordensvanner.se.

Fröbytardagen 15 mars
Plats: Kulturhuset Klossen. Tid: kl 10-15.
Planering pågår men idén är att du tar med dina fröer och byter loss med
andra på fröbytardagen! Föreläsningar, workshops och filmvisningar är på
agendan och har du idé om föreläsare eller filmer mejla Elin på
elinmagnus@inbox.com.

Stellan Tengroth om Tillväxtens slut 17 mars
Plats: Studiefrämjandet Kungsgatan 101. Tid: 18.30-20.
Jordens Vänner, Studiefrämjandet och Länsstyrelsen bjuder upp Stellan Tengroth för föreläsning. Boka in en
attraktiv kvällsföreläsning med starka argument för ett paradigmskifte inom ekonomisk politik i almanackan!
För mer information kontakta Johanna.
Holy cow! Måndag 24 mars
Plats: SLU. Tid: 15.15-16.
Det är korna som kan flytta kolet tillbaka till matjorden. Våra ekosystem lider brist på idisslare. En kan säga att
korna är en omistlig del av matjorden. Så kor som äter gräs är det bästa sättet att ordna mat och vatten till
världens befolkning samtidigt som vi läker våra ekosystem.
Mer information om exakt plats kommer framöver. Kontakta Johanna eller håll utkik på facebook-sidan.
Vårträff för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken 26 april i Skellefteå
Välkomna önskar nätverket för ett Kärnkraftsfritt Bottenviken. För mer information
kontakta mattias.nilsson@jordensvanner.se.
Gröna blocket inför 1 maj
Vi har tänkt ha plakat- och slagordsverkstad inför första maj, och möjligen gemensamt
grön klädsel och annat skoj. Häng med på mejllistan eller Facebook-sidan för att få mer
information om detta, eller kontakta burholmannika@gmail.com om du vill medverka.
Socialistiskt forum 3 maj
Jordens Vänner Umeå kommer deltaga med bokbord och fokus på gröna jobb,
förmodligen tillsammans med turnén Global Rättvisa Nu. Är du intresserad av att hjälpa till med bokbord eller
har du uppslag på vad Jordens Vänner skulle kunna prata om? Kontakta elinmagnus@inbox.com.
Världsmiljödagen 5 juni
Under temat ”Stad och land” kommer vi hålla aktiviteter i centrala Umeå under dagen följt kvällsföreläsning och
organiserat mingel med inbjudna natur- och miljöföreningar.
Har du idéer och önskemål vad kvällsföreläsningar bör handla om på temat? Skulle du vilja hålla i en Naturnatt
med exkursioner i stad och nära skogar eller vet du lämplig person att kontakta? Hör av dig till Ida,
nordin.ida@gmail.com.
Verkstäder eller insändarworkshops
Under våren kan det komma att annonseras spontant om det blir sug efter insändarskrivning. Det går även bra
när som helst att skriva förslag på insändare till mejllistan och få feedback om en vill.

Vårens miljöcaféer!!
Ordnas i samarbete med Naturskyddsföreningen, Omställningsgruppen, Ingenjörer för miljön
och Studiefrämjandet. Mer information tillkommer om miljöcaféer kommer via mejllistan och
facebook.
Dag: Måndag 24 februari. Plats: ”Vargen”, Kungsgatan 101. Tid: 18.30-20.
Kan vi leva hållbart utan uppoffringar?
Kan vi leva ett modernt och bekvämt liv i Sverige och ändå ”rädda världen”? Christer Sanne presenterar en ny
rapport som går från ord till siffror för att beskriva en hållbar livsstil år 2030. Christer Sanne är samhällsforskare,
docent em. från KTH och har bl a skrivit boken ”Keynes barnbarn” (Formas). Hans rapport ”Hur kan vi leva
hållbart 2030″ kan laddas ned via http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6524-9 och en annan intressant
rapport som handlar om miljöpolitik och rekyleffekten nås via:
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-5623-9.pdf.
(Sanne kommer även att hålla en föreläsning på universitetet, på dagtid, dagen efter).
Dag: Måndag 24 mars. Plats: ”Vargen”, Kungsgatan 101. Tid: 18.30-20.
Folkfinansiering!
Bankernas gyllene tid har passerat, och det samtidigt som vi står inför mänsklighetens största investeringsbehov.
Det har blivit dags att demokratisera det finansiella systemet, och låta allmänheten investera/spara direkt i de
företag som vi vill ska finnas.

Jordens Vänner är medlemsorganisation i Studiefrämjandet och alla våra
aktiviteter gör vi därför i samarbete.

Kliar det i fingrarna av längtan att få känna
jorden?
Stadsodlingen i Broparken kommer fortsätta i sommar med Omställningsnätverket. Är du intresserad
av att medverka? Hör av dig till Annika, burholmannika@gmail.com

