Hållbar höst 2019
INRE OCH YTTRE OMSTÄLLNING FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

En serie föreläsningar och workshops som gör skillnad.
Ibland behöver vi veta mer, men ofta räcker det med en
puff för att göra det vi redan vet! Häng med i höst för
hållbar inspiration!

SEPTEMBER

OKTOBER

BIEFFEKTER

HÅLLBART! NJUTBART! OSLAGBART!

TORSDAG 5 SEPTEMBER
Älmhults bibiotek, kl. 19.00. Entré: 50 kr, biljettsläpp 19/8.
Om bin, pollinering och hoten mot dem. Föreläsning med
Maj Rundlöf, forskare vid Lunds universitet, föreläser om
bin. Hon pratar också om vilka hot som finns mot bin och
vad vi kan göra för att gynna dem. Arr: Älmhults bibliotek,
Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen Linnébygden

ONSDAG 2 OKTOBER
Aktivitetshuset, kl. 17.00–20.00. Om vi ska klara oss på den
här planeten måste vi hitta nya lösningar på dagens problem.
Bli inspirerad av Niklas Wennberg från Stadsjord som odlar
fisk på land och grönsaker utan jord. Mimmi Lowejko berättar om sin omställningsresa genom entreprenörskap och
Simon Lussi presenterar permakultur som designverktyg.
Tillsammans skapar vi en bättre värld för alla! Arr: Naturskyddföreningen Linnébygden,
Aktivitetshuset och Studiefrämjandet

MEDSKAPA FRAMTIDEN
MÅNDAG 9 SEPTEMBER
Muff, kl. 18.00–21.00.
Workshop med Jesaia
Lowejko. En upplevelsebaserad, interaktiv workshop
som är en djupgående utforskning kring hur vi tillsammans kan börja förverkliga djärva visioner. Om du
är redo att bli omskakad,
berörd och inspirerad till
handling - då inbjuder vi
dig att delta denna afton.
Pris: 50 kr inklusive fika.
Anmälan, Jesaia 0708-40
19 14. Arr: Naturskyddsföreningen Linnébygden och
Studiefrämjandet

HÅLLBAR KONSUMTION
ONSDAG 11 SEPTEMBER
SV, Eriksgatan 1, Älmhult,
kl. 18.30–21.00. Inspirationskväll. Vi diskuterar kring
vad som är hållbar konsumtion. Hur vi själva tänker
kring hållbarhet och vilka
krav vi som konsumenter
kan ställa. Kan vi påverka?
Medverkar gör bl.a. Jenny

Syrén. Rekoringen berättar
hur de jobbar och vad som
är fördelarna med att handla
nära och i mindre skala,
både ur konsumentens och
producentens perspektiv. Om
intresse finns fortsätter vi
som studiecirkel. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRELÄSNING OM
SOLCELLER
TORSDAG 12 SEPTEMBER
Agunnaryds bygdegård,
kl. 18.00–cirka kl. 20.00.
Bostadsrättsföreningar (m.fl.)
är välkomna till kväll om
solceller, kostnader, regelverk och annat som är viktigt vid en installation. Bostadsrättsföreningar i Älmhult delar med sig av erfarenheter och Länsstyrelsen
berättar om solcellsstödet.
Anmäl till goran.gustavsson@energikontorsydost.se
senast 5/9. Arr: Energikontor Sydost

SKÖRDEFEST
LÖRDAG 14 SEPTEMBER
Muff, kl. 10.00–14.00. Lär
dig mer om tillsammans-

odling. Musik, mat och föreläsning. Arr: Muff, Naturskyddsföreningen Linnébygden och Studiefrämjandet

SVAMPKVÄLL
MÅNDAG 16 SEPTEMBER
Sockenstugan i Virestad,
kl. 18.00-20.30. Svampkurs med cirkelledare: Inger
Arvidsson, därefter två
träffar utomhus. Arr: SPF
Seniorerna Virestad och Studieförbundet Vuxenskolan

MINIFÖRELÄSNING
OM HÅLLBARHET
ONSDAG 25 SEPTEMBER
SV, Eriksgatan 1, Älmhult,
kl. 17.30–18.00. After work.
Miniföreläsning om hållbarhet, odla din mat, plocka din
mat i naturen och allemansrätten med Jenny Syrén. Arr:
Studieförbundet Vuxenskolan

NYFIKEN PÅ HÖNS
TORSDAG 10 OKTOBER
SV, Eriksgatan 1, Älmhult,
kl. 18.00–20.30. Inspirationskväll. Vad behöver du
och vad ska du tänka på?
Kan man ha höns i tätbebyggt område och vad gäller då? Kom på en kväll fylld
med hönsprat. Entré: 50 kr.
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

WORKSHOP
MÅNDAG 14 OKTOBER
Muff, kl. 18.00–21.00
Jesaia Lowejko – Medskapa Framtiden
Se mer info 9 september.
Arr: Naturskyddsföreningen
Linnébygden och Studiefrämjandet

MED EKOLOGISK LÄSKUNNIGHET
SOM KOMPASS FÖR KONSTNÄRLIG
UTREDNING AV SÖDRA MÖCKELN
TORSDAG 17 OKTOBER
Info om lokal finns på
www.almhult.se/hallbarhost, kl. 18.00. Hur kan
en konstnär synliggöra
berättelser och samband
som kan vara intressanta
att tillvarata i ett utvecklingsskede? Caroline
Mårtenson är konstnär med tvärvetenskaplig inriktning,
och intresserar sig särskilt för sambanden mellan människan och hennes omgivning, om relationen till naturen
och de avtryck vi lämnar efter oss. Samtal med Kristina
Möster Nilsson, Statens Konstråd om arbetet i process.
Kom med i samtalet du också! Fri entré. Arr: Älmhults
kommun och Statens Konstråd

BOKASHI
MÅNDAG 21 OKTOBER
Stinsens Vävstuga, Älmhult, kl. 18.30. Kom och lär dig
mer om Bokashi kökskompostering – ett enkelt och
smart sätt att omvandla matavfall till jord och gödning.
30 kr för medlemmar i Älmhults Trädgårdsförening.
50 kr för övriga. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan och
Älmhults Trädgårdsförening
		

HÖNSKVÄLL
TORSDAG 24 OKTOBER
SV, Eriksgatan 1, Älmhult,
kl. 18.00–20.30. Medverkar gör Jenny Syrén. En
hel kväll för oss med höns
och som vill träffa andra
som har höns för att utbyta
idéer och tips. Vi träffas
pratar, utbyter tankar, idéer
och erfarenheter i ett trevligt
möte över en fika. Entré:
50 kr. Arr: Studieförbundet
Vuxenskolan

GÖR DIN EGEN
TVÅL
ONSDAG 30 OKTOBER
SV, Eriksgatan 1, Älmhult,
kl. 10.00–13.00. Workshop
med Jenny Syrén i att tillverka tvål med så naturliga
ingredienser som möjligt.
Från 10 år och uppåt. Tvålen får ni ta med er hem.
Avgift: 100 kr inklusive
materialkostnad för en

vuxen och ett barn tillsammans. Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

NOVEMBER
HÅLLBAR SJÄLVHUSHÅLLNING
TORSDAG 14 NOVEMBER
SV, Eriksgatan 1, Älmhult,
kl. 18.30–21.00. Inspirationskväll – Plocka fram
din inre ”natur prepper”.
Vi träffas och pratar om
att samla, självhushålla och
vad naturen kan förse oss
med. Vilka växter, svampar,
bär är bra att ta tillvara på?
Vad har de för bra egenskaper? Fri entré! Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

Läs mer på
www.almhult.se/
hallbarhost
och
www.visitalmhult.se/
evenemang

Tryck: Lenanders Grafiska AB Kalmar 2019
Svanenmärkt trycksak 3041 0145

ETT HÅLLBART LIV
TORSDAG 28 NOVEMBER
Älmhults bibiotek, kl. 19.00.
Entré: 50 kr, biljettsläpp 19/8.
Förändring börjar med ett enda steg. Johanna Stål – miljöjournalist, chefsredaktör för
Camino och författare till boken ”Ett hållbart liv” inspirerar och delar med sig av sina
bästa tips för en hållbar planet. Arr: Älmhults bibliotek,
Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen Linnébygden

PRYLBYTARDAG
30 NOVEMBER
Älmhults Handelsplats i lokalen vid Jem&Fix, kl. 10.00–14.00.
Premiär för Prylbytardagen. Mer info på respektive hemsida
och Facebook-sida! Arr: Ingka Centres och Naturskyddsföreningen Linnébygden

Evenemangen är gratis om ej annat anges.
Kontakt: Cecilia Axelsson, telefon: 0476-550 75,
cecilia.axelsson@almhult.se

