Hållbart Järle – tillsammans skapar vi en bättre framtid!
Välkomna till Järlegården och en inspirerande samtalskväll om hur vi tillsammans kan
skapa förutsättningar för en hållbar framtid. Vi får se filmen Transition 2.0 och ta del
av vad människor gjort jorden runt, för att skapa ett mer hållbart samhälle. Filmen
visar hur vi kan möta osäkra tider med kreativitet, initiativ och "engagerad optimism".
Till vår hjälp att kanalisera våra funderingar och förväntningar har vi erfarna
inspiratörer.
Om andra kan, varför skulle då inte vi kunna?
In Transition 2.0 är en inspirerande neddykning i omställningsrörelsens mångfald. Den visar berättelser från hela världen.
Samhällen som odlar mat vid tunnelbanan, startar en digital
valuta och inrättar egna solenergibolag. Omställning är en idé
som spridits som ett virus, ett socialt experiment som handlar
om att bemöta osäkra tider med lösningar och optimism.
Våra inspiratörer berättar om hur samverkan mellan eldsjälar,
grupper och kommuner har bidragit till att skapa en bättre
framtid för sig själva och sin omgivning; med allt från lokal mat,
elproduktion, lokal ekonomi, företagssamverkan, ekobyar,
transporter, återbruk, gemensamma lösningar mm.
Vi bjuder på fika, diskuterar och presenterar även
handledningsboken ”Sverige ställer om” och annat material.
Omställningskommittén presenterar sig och de förslag till
aktiviteter som vi funderat på redovisas och diskuteras.

- Vi ses på Järlegården
‐ Tisdag 16 april kl 18 – 21
Välkomna till ett kväll med hållbar framtid i fokus!
- våra barns framtid......
Järle Byalags Omställningskommitté
Lasse Carlsson 070-5344949
lc.jerle@telia.com

HÅLLBARA JÄRLE, allmänt möte på Järlegården 16 april kl 18-21
Program
18.00

Välkomna och inledning med presentation varför mötet hålls, innehåll och mål.
Järle byalags omställningskommitté presenterar sig, sitt syfte och verksamhet kort.

18.10

Info om Omställning Sverige och hållbarhetsfrågorna, globalt och lokalt

18.30

Fika med mackor (och lite samtal vid borden också)

18.45

Vi tittar på Transiton 2.0 filmen

19.50

Info om förslag till aktiviteter framöver:
- Samverkan kring energi och kontakt producent - konsument
- Matinköpssamverkan
- Samåkningsförslaget

20.00

Vad kan vi göra i bygden och hur?
Kajsa Grebäck från Omställning Nora ger exempel och leder vår diskussion och samtal
vidare om vad som hittills sagts och hur vi tar ett steg till....

21.00

Avslutning

