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Miljövänliga Veckan: "100% ekologiskt är möjligt!"

Börja denna dag med att byta ut de 5 viktigaste miljöbovarna när det gäller
vår mat till ett ekologiskt hållbart alternativ. Finns det inte i din butik: Tala
om för butiksföreståndaren att du som kund vill ha alternativ till
konventionellt odlat.
Varor viktiga att byta ut:
1. Kaffe
2. Bananer & vindruvor
3. Mejerivaror
4. Kött
5. Potatis
Då har du gjort vår jord, din hälsa en stor tjänst och du är i ett slag en
miljöhjälte! Dessa varor står nämligen för en mycket stor del av den
miljöbelastning som konventionellt producerad mat medför. Våra jordar
får ta emot mängder av kemikalier, förgiftar mark, vattendrag och
övergödning.
Det är rysk roulette mot livet på jorden.
Det är människorna som ställt till det och som nu måste besinna sig och
ställa saker tillrätta. Vi måste åter gå till giftfri produktion. Vi kan inte
heller ta ut mer av jordens resurser än att det mycket långsiktigt finns
möjlighet för kommande generationer av människor och allt övrigt liv att
leva goda liv. Att även du väljer ekologiskt (obesprutat giftfritt, med lokalt
naturligt gödsel) gör skillnad!
100% ekologiskt är möjligt och enligt allt fler från vetenskapshåll
beskriver det; som vår enda chans !
Ta steget du med och lägg om din livsföring till en mer hållbar!
På biblioteket kommer vi att försöka få till en utställning där du kan få
ännu mer info som du kan läsa i lugn och ro.

Material läggs ut i ICA Supermarket i Rimforsa. Tag
material, läs och informera dej.

Torsdag 3/10 Marona Engvall och Ann-Sofie från Hargodlarna
Kl. 16-17
informerar på Hemköp.
Fredag 4/10 Marona Engvall och Ann-Sofi från Hargodlarna
Kl. 10-11
informerar på Domus i Kisa och därefter ca 1 timme på ICA

Måndag 21/10 Fjällfåglar Ingemar Lind kommer till Går'n
Kl 19.00
(Godtemplargården) i Horn och visar sin nya film
Årets film har rubriken ”Fjällfåglar”. Jag vill med den låta Er möta några av
mina absoluta fågelfavoriter. Filmen börjar i brytningstiden mellan vårvinter
och vår. Det är nu som några av de bofasta åretruntfåglarna märker av det
annalkande ljuset. Det är nu det hela börjar, denna fantastiska konsert av
fågelstämmor som är fjällets egen. Fjällripor och korpar inleder. Snart
kommer så de första flyttfåglarna och då får orkestern allt fler medlemmar.
Fritt inträde för medlemmar i Naturskyddsföreningen. Kaffeservering.

Har du tankar och idéer om vad vi skall syssla med i Naturskyddsföreningen i
Kinda och Ydre är du välkommen att ta kontakt med oss och tipsa.
Vill du ha vårt program på E-post istället? Då kan du anmäla dig till vår
E-postlista genom att skicka ett mail till roland.yngwe@privat.utfors.se
Du får då programmet tidigare och kan dessutom få reda på ändringar som
sker i programmet. Vi finns också på Facebook.
Under hösten byter Naturskyddsföreningen alla hemsidor. Idag har man
gjort det centralt. Snart kommer kretsarna också att göra detta. Just nu
pågår överföring av material från gamla
www.naturskyddsforeningen.se/kindaydre
till de nya sidorna.
Du kan snart hitta oss på vår nya adress:
www.kindaydre.naturskyddsforeningen.se

E-postlistan
Nu är det 110 personer som finns med
på vår E-postlista. De får programmet
per mail. Förändringar i programmet
och tillkommande händelser får de
också reda på. Vill inte du också vara
med på listan? Skicka ett mail till:
roland.yngwe@privat.utfors.se

Handla Miljövänligt
Vill du vara med och påverka? Vi vill
gärna ha flera som är intresserade och
vill vara med i vår grupp som arbetar
med temat "Handla miljövänligt"
Ta kontakt med Marona Engvall för
mera information. Tel.: 0494-717 70
Vi samarbetar med Studiefrämjandet

Har du tittat på vår hemsida?
Vi finns också på Facebook!!.
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