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ET NYT FOLKEMØDE - om natur, miljø og bæredygtig udvikling 

GrøntMøde Sydfyn 2022 
 
GrøntMøde er i dagene den 8, 9, 10 og 11 september i SVENDBORG 

Venue: Ribers Gård i Svendborg (Spillestedet Harders m.fl. i Møllergade ved Havnetrappen) 
 
GrøntMøde sætter scenen for debat, netværk, vidensdeling, kunst og musik. 
 
GrøntMøde har det konkrete formål, at skabe et folkeligt input til en ”nationale strategi for 
bæredygtig udvikling”. Visionerne overleveres til Folketinget i starten af 2023  
 
GrøntMøde skal bl.a. konfrontere tabuerne i miljøkampen. Sætte ord på hvad der bliver glemt, 
tilsidesat og ignoreret. Mødet skal tage temperaturen på ’det gode liv’, og på hvordan det i 
grunden går med omstillingen til et bæredygtig samfund. Og også et samfund med plads til livet, 
skaberkraft og det gode liv. Og set i et globalt perspektiv. 

Læs mere på: www.grøntmøde.dk 

Mødet koordineres af: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - Øko-net (eco-net.dk) 

GrøntMøde støttes af: Dansk Folkeoplysnings Samråd og LAG SØM. 

Vedhæftet: Plakat og flyer for mødet. 

For nærmere oplysninger, kontakt: 
Lars Myrthu-Nielsen, daglig leder i Øko-net: 4073 4324 / LMN@eco-net.dk 
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GrøntMøde sætter scenen for debat, netværk, vidensdeling, kunst og musik



Koordineret af: Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis - Øko-net.dk
GrøntMøde støttes af: Dansk Folkeoplysnings Samråd og LAG SØM 

Hvad nu hvis vi kan ...

GrøntMøde har det konkrete formål, at skabe et folkeligt
input til en ”nationale strategi for bæredygtig udvikling”.
Visionerne overleveres til Folketinget i starten af 2023 

... være en del af processen?

... kræve politisk ansvar NU?

... samles om grøn handling?
dit input er væsenligt!

grøntmøde.dk

GrøntMøde Sydfyn 2022
8, 9, 10 og 11 september
Oplæg, debat, workshop og netværk,
musik, kunst og økologisk folkemad.
Venue: Ribers Gård i Svendborg
(Spillestedet Harders i Møllergade ved Havnetrappen)


