
 NB: programmet her er et foreløbigt udkast. Vi modtager fortsat meget gerne input og konkrete forslag/;lsagn vedr workshops – skriv da på lone@euh.dk 
 PS: vi sigter mod at have et sideløbende ak;vitetsprogram for hhv. børn og for unge. Skriv gerne, hvis DU har lyst at være koordinator på unge-programmet  

UDKAST TIL PROGRAM  
Dagens rytme                           MANDAG 6.7                   TIRSDAG 7.7                 ONSDAG 8.7                 TORSDAG 9.7                FREDAG 10.7                LØRDAG 11.7 
dagens tema                                  Kommunalpoli0k               Social bæredyg0ghed     Øko. landbrug/byggeri       Hverdagsøkologi             Events 

Morgenyoga 6.30-7.45           

Morgenmad 8-8.45                 

Morgensamling 9-9.30            

Workshop 10-12                                                                  Oplæg v. bla. Steffen         * Store persp. for            * Deleøkonomi i                   * teater til festen                   Oprydning & 
                                                                                              Rasmussen (CFSN, tidl.      klimaet: byggeri              praksis v. Naboskab.dk                                                   rengøring 
                                                                                              stifter af Fundamentet) og   og landbrug v. Knud                                                  * sange til festen 
                                                                                              Torsten Geil                                                              * Skovhaver – hvordan? 
                                                                                                - debatter                         * Nyt vedr. landbrug                                                    * DAS21-møde 
                                                                                                                                           v. xx 
                                                                                                                                                                                * RePair-cafeer                    * bæredygtig pynt                  TAK FOR NU 
                                                                                                                                        * Nyt vedr. byggeri           - hvordan?                            til festen 
Frokost 12.30-13.30                                                                                                         v. xx                                                 
                     *høste egne grøntsager   
Workshop 14-16                                                                 Udflugt til Aarhus:                                                    Udflugt til AiH                    
                                                                                                                                                                                                                             
                                                Velkomst kl 14                      Besøge Frontløberne,        * Wellness                      Vi besøger                            
                                                                                             Re-Use og Skralde-             (selvprodc.salte,           Andelssamfundet i  
                                                                                             caféen                                   ansigtsmasker etc)      Hjortshøj (3 km)                   Udstillinger i  
                                                                                                                                                                                                                            værksteder                                                                                                                                                                                                                
                                                * Oplæg fra en række          Mindful afslutning i              * Qi Gong                      - deleøkonomi                      * stoleleg 
                                                   lokalpolitikere                   Domen på Aarhus Ø             v. Preben Lund              i praksis (bil, cykler, 
                                                 - hvad kræver det at                                                         Rasmussen                   værktøj etc)                        * stopdans 
                       være lokalpolitiker            Mulighed for flere fælles                                            - biodiversitet i min 
                                                - hvordan støtter vi              ture rundt i Aarhus, fx          * Sy-om-workshop            egen have – how-to?         * ballondans 
                                                  bedst op                            Godsbanen, Havne-              v. Joan Kjærhus           - bæredygtigt byggeri 
                                                - diskussion & debat           badet el. Tivoli Friheden                                             - diverse fællesskaber          
                                                                                                                                         * Børne-krea 
                                                                                                       v. Alexandra Collin                                           
Familieturnering 18-18.30                     Festmiddag inkl:  
                                          Koncert m. Jon 
Aftensmad 18.30-19.30                                                      Catwalk v. Sy-Om 
                      Teater 
Aftenbånd fra 19.30                                             Sang 



 NB: programmet her er et foreløbigt udkast. Vi modtager fortsat meget gerne input og konkrete forslag/;lsagn vedr workshops – skriv da på lone@euh.dk 
 PS: vi sigter mod at have et sideløbende ak;vitetsprogram for hhv. børn og for unge. Skriv gerne, hvis DU har lyst at være koordinator på unge-programmet  

- samtalecafe om                     samtalecafe om                   samtalecafe om                     samtalecafe om             samtalecafe om                Dans 
  & åbne værksteder                kommunalpolitik                  social bæredygtighed             øko. landbrug/byggeri   hverdagsøkologi 

Aften-yoga 20.30-21.30 

Aftensang & aftenkaffe fra 21.00


