💚🌍 PROGRAM FOR DE GRØNNE VENNERS ÅRSTRÆF PÅ AVNØ HØJSKOLE D. 6- 8 MAJ 2022
Tid.

fredag 6 maj

lørdag 7. maj
Auditorium

Klasseværelse

Udeplads #1

søndag 8. maj
Udeplads #2

Markedsplads

Tai Chi Gong : 9 øvelser stående, slowset i 3 dele. Husk godt fodtøj og træningstøj. Udendørs hvis vejret tillder. Ved Martin Dietz

Kl 7
8.30 -9.30

Tai Chi ved Ib Johansen

MORGENMAD
Oplæg. Antropologisk oplæg om
hvordan forskellige initiativer og
aktører på klimaområdet i det
danske civilsamfund er forbundet
til hinanden – i både deres
dagsorden og strategier for grøn
omstilling

9.30 - 11

Oplæg/ workshop. Frands
Frydendahl om Integreret
Sociokrati: En fornuftsbseret
Yoga og dans ved Karen, Den
samfundsforfatning, som kan møde
Selvforsynende Landsby
klimaudfordringen samt snak om
moderne Sociokrati, som beskrevet
af Gerard Endenburg.

MORGENMAD

Forslag fra dig?

Opsætning af
markedsplads

Generalforsamlinger i hver
forening

Oplæg, gruppediskussioner og
samtalesalon om den konkrete
brug af verdensmålene i de grønne
organisationer

11.30 - 13

Lærke Lyhne. Lærke er moderne
heks og alkymist og arbejder med
urter ud fra forskellige
alkymistiske metoder og med at at
finde ting i naturen og bagefter
gennemgå en alkymistisk
transformationsproces

Forslag fra dig?

13-15

Forslag fra dig?

Fælles markedsplads

FROKOST OG FRITID

15- 16.30

Oplæg og fortælling om
Permakultur Danmarks arbejde:
øgning af biodiversitet, multilags
dyrkning og social retfærdighed

17 - 18.30

Ankomst til Avnø
Højskole og check-in

Online oplæg ved GEN Ghana
(LØS' sydpartner). En konsulent
fra GAIA Education vil facilitere,
hvordan man kan bruge
verdensmålene i sin strategi

Kl 19

MIDDAG

20.00

5 oplæg fra forskellige
foreninger af 15 minutter

Erfaringsudveksling mellem De
Grønne Venner, successer og
udfordringer (samtalesalon)

Strandtur og sanketur for børn og
voksne

FROKOST

Overraskelse

Fælles markedsplads

De Grønne Venner etablerer
fælles vision og strategi for
fremtidigt samarbejde med
endelige beslutninger om
konkrete samarbejdsformer,
som f.eks. sekretariat

Afrejse
De Grønne Venner - fælles retning
og samarbejde

VERDENSMÅL/GAIA
Education/LØS

MIDDAG

Underholdning! musik og dans

Bålaktiviteter for børn
og voksne

Fælles markedsplads

