
Inspirationshelg i Rantajärvi 20-22 september 2013

Program 
 
Fredag 20 september
Incheckning, fika och promenad i omgivningarna. 
Vi tittar på Uppdrag granskning om gruvor, sänt 18 september

Lördag 21 september
07.00 Frukost
08.00 Samling och inledning 
 Inledning av Lars Andersson
 Gruvbrytning - hur ställer vi oss till gruvbrytning? Start av gruppdiskussion.
09.00 Utflykt till gammelskogen i Rautiorova ekopark.
12.30 Lunch
13.15 Inventeringen av Masugnsbyns oskyddade gammelskogar som hotas av vindkraftsutbyggnad 
 - bildvisning av Robert Flygare.
14.00 Forumteater - Anneli Morian leder oss genom en forumteaterföreställning. 
 En chans till att träna oss att bli bättre på att argumentera och agera.
15.00 Fika
15.30 Forumteater med Anneli Morian fortsätter.
17.30 Middag
18.30 Livets källa - vi går ut en stund och låter Mats Bodmark ge oss en bild av vattnets betydelse, 
 lokalt och regionalt. 
19.00 Vi knyter ihop säcken för dagen. Vad kom vi fram till under dagen i gruppdiskussionen?  
 För dem som önskar tar vi en gemensam kvällspromenad.
20.00 Samkväm och bastu. Vedeldad bastu vid stranden möjlig - meddela om intresse på morgonen.

Söndag 22 september
07.00 Frukost, städning och utcheckning.
08.00 Framtidsveckan - nu ställer vi om Norrbotten med Gösta Eriksson
09.00 Mat och klimat - Ann-Marie Smeds berättar om odling och livsmedelsproduktion i Norrbotten 
 och om Svenska Kyrkans satsning på klimatsmart mat.
10.00 Övertorneå Ekokommun - energirådgivare Patrik Wilhemson presenterar kommunens aktiviteter 
 och engagemang kring Övertorneå kommuns miljö, energi och klimat frågor.
11.00 Samarbeten med andra föreningar - Nickolina Burvall från Hyresgästföreningen presenterar 
 föreningens filosofi och visar på goda exempel. Hyresgästföreningens vision är att kunna utveckla 
 ett större samarbete gällande miljöfrågor. Vad vill vi, vad kan vi och hur gör vi?
12.00 Lunch
12.45 Vi knyter ihop säcken. Frågor och diskussioner.
14.00 Vi avslutar helgen med ett besök i Hanhivittikko fäbod. 
 Hanhivittikko är Norrbottens första kulturreservat, initierat av Övertorneå Naturskyddsförening och  
 drivs idag av Hanhivittikko vänner som arbetar för att levandegöra, sprida kunskap och känsla för  
 vårt kulturarv.

Samverkan med

http://www.naturskyddare.se/skogsportalen/index.php?link=show&id=22
https://picasaweb.google.com/104891843492433942434/MasugnsbynsOskyddadeGammelskog
http://www.overtornea.se/Kommun--Politik/Om-kommunen1/Sveriges-forsta-eko-kommun/
http://www.hyresgastforeningen.se/Om_Oss/Sidor/default.aspx
http://www.hanhivittikko.se/
http://www.tornedalen.se/

