Invitation til NGO-topmøde mod beskidt energi
Lad lørdag den 20. januar være
startskuddet på en stærk og samlet
national bevægelse imod beskidt
energi.
Planerne om at give licens til Nail
Resources til at bore efter gas og olie
på Sydhavsøerne er endnu ikke
opgivet.
I Nordjylland ville de ikke have det. I
Nordsjælland ville de ikke have det. På
Sydhavsøerne vil vi ikke have det. Vi
vil ikke have det i Danmark - uanset
hvordan de udvinder det!
Nul Huller inviterer alle NGO'er i
landet, som arbejder for ren energi, til
NGO-topmøde. Vi håber at se jer alle
sammen.

Program for dagen
12

Frokost

12.45

NGO-TOPMØDE

18

Aftensmad

19

Caféhygge og netværk i
vilden sky

Se detaljer på næste side
Tilmelding
Til Frederik Schütt, 41 83 51 48
- KUN opkald (ikke telefonsvarer eller
sms).
Sted

Pris

Galleri Gaschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Frokost: 40 kr
Buffet: 70 kr.
Deltagelse: gratis

Kun én ting kan sætte en endelig stopper for vanviddet:

Totalt forbud mod fracking efter olie og gas - meget
gerne fulgt op med en beslutning om helt at standse
eftersøgningen efter flere fossile brændstoffer.
Sponsorer - tak til jer!
Galleri Galschiøt
Banevænget 22
5270 Odense N

Lolland Kommune
Jernbanegade 7
4930 Maribo

SuperBrugsen
Albanigade 42
5000 Odense C

Nemoko
Langgade 29
4800 Nykøbing F

Guldborgsund Kommune
Parkvej 37
4800 Nykøbing F

Program
12.00

Frokost

12.45

NGO-TOPMØDE
Velkomst v. Frederik Schütt og Jens Galschiøt
13.00

Tale: Tarjei Haaland, Greenpeace

13.20

Tale: Anne-Marie Kristensen, nabo til Dybvadboringen

13.40

Workshops, del 1

15.00

Tale: endnu uvist

15.20

Pause

15.50

Tale: endnu uvist

16.10

Workshops, del 2

17.00

Feed back fra workshops

17.50

Afrunding v. Bjørn Tving Stauning, Frederikssund Klimafor.

18.00

Aftensmad - vegansk buffet

19.00

Caféhygge og netværk i vilden sky

Om topmødets workshops
Problemerne kender vi. På alle topmødets workshops sætter vi skarpt fokus på
løsninger - eksisterende, ny, eksisterende i ny indpakning og i nye kombinationer.
1) Skal vi lave camps på Lolland og
Falster? Og hvordan?
2) Hvordan bruger vi bedst de juridiske
muligheder for tovtrækkeri?
3) Hvordan gør vi kampen mod beskidt
energi landsdækkende? Hvordan
engagerer vi folk på mange forskellige
niveauer - fra de meget lidt aktive til de
dybt involverede?

4) Hvordan promoverer vi temaerne
omkring beskidt energi uden at efterlade
folk passive og i chok? Hvordan skaber vi
håb?
5) Hvordan bruger vi bedst de
internationale erfaringer og det
internationale netværk?
6) Hvordan ser et idekatalog ud med
forslag til verdens bedste aktionsformer?
Denne gruppe brainstormer i vilden sky.

Arrangører
Hanne Bjørnsen Rasmussen
Odense
Aktivitetsgruppen Nul Huller
v. Frederik Schütt
Nykøbing F

Aktivitetsgruppen Nul Huller
www.facebook.com/groups/aktiviteterpenge

