
FEM KliMa-dEbatMødErMandag d. 18. Maj kl. 19.30 på KulturhusEt i sorø

 Arr.: Øko-net Sjælland og Danmarks Naturfredningsforening i Sorø
tirsdag d. 19. Maj kl. 19.00 på riddErsalEn, 

 jyttE abildstrøMs tEatEr på FrEdEriKsbErg

 Arr.: Øko-net Hovedstaden og klimabevægelsenonsdag d. 3. juni kl. 19.00 på gyngEn i Århus

 Arr.: Øko-net Midtjylland, FO-århus og klimabevægelsen i århus
torsdag d. 4. juni kl. 19.00 på halKær Kro, v. nibE

 (dagen før Halkær Festival 2009)
 Arr.: Øko-net Nordjylland og Folkeforeningen Halkær ådalen

onsdag d. 10. juni kl. 19.00 på gallEri galschiøt i odEnsE

 Arr.: Øko-net Syddanmark, klimabevægelsen på Fyn 

   og Art in Defense of Humanism v. Jens Galschiøt

Forbrug, Misbrug og KliMaKrisE
– fra klimakrise til klimasikring med afsæt i menneskelivet

Øko-net arrangere fem regionale klima-debatmøder i maj/juni 2009.
 Steen Møller fra Friland er hovedoplægsholder.

Møderne arrangeres af Øko-nets lokalafdelinger i samarbejde med
 Øko-nets sekretariat og lokale miljø-organisationer.

 Vel mødt!

PrograM

19.00-19.30: Velkomst ved arrangørerne
 (forskudt én halv time i sorø, start kl. 19.30)

19.30-20.30: Debatoplæg v. steen Møller fra Friland: “Forbrug, misbrug og klimakrise 
– fra klimakrise til klimasikring med afsæt i menneskelivet”. Steen Møller, livs-filosof og 
øko-entreprenør, vil med et nyt foredrag går aktivt ind i debatten om løsningen af klimakrisen i klimaåret 2009
20.30-21.00: Pause og øko-café – øl/vand og kaffe/te
21.00-22.00: spørgsmål og debat. Idébank for klimasikring.
22.00-: afrunding og evt. mulighed for uformel café snak til det er tid at gå hjem...

Baggrund For deBatMøderne:
Vi er midt i en klimakrise tid, en tid hvor en klimasikring af vore handlinger er nødvendig, hvis altså ikke klimakrisen 
skal være vores fremtidige partner i alle livssammenhænge. Mennesket har nøglen til at afklare det spørgsmål, og 
FN står bag den verdensproces for at løse problemet, som i 2009 fører frem til COP15-klimatopmødet i december  

i København, hvor nye forpligtende aftaler skal indgås og afløse den nuværende Kyoto-protokol fra 1997.

 

Debatmøderne er støttet af Klimapuljen under dansk Folkeoplysnings Samråd

PraKtisKE oPlysningEr:
Deltagelse er gratis. Dog vil der være betaling for kaffe/te og øl/vand mv.
Vi opfordre samtidig til at man giver et støttebidrag på 50 kr. og bliver medlem af Øko-net – den bedste 
måde at støtte det folkeoplysende arbejde på! Læs mere på www.eco-net.dk om at blive medlem!

Info om møderne fås på tlf. 40 73 43 24 (Øko-net) og www.eco-net.dk (find fx adresserne her).


