Framtidsveckan
11-17 September 2017
För en hållbar omställning KRISTIANSTAD

Vi blickar framåt
mot ett hållbart
Kristianstad!

Detta hände...

sida 2

Måndag 11 september

Invigning av Framtidsveckan 2017
Plats: Högskolan Kristianstad
Arrangör: Högskolan Kristianstad

Agenda 2030 - hållbar utveckling i världen och i Kristianstad
Invigningen av Håkan Pihl
Rektorn på Högskolan Håkan Pihl invigningstalade, bl a om Framtiden. Idag
den 11/9 minns vi bl a 2001 och angreppen på skyskraporna i New York. Ska vi
vara optimistiska eller pessimistiska om framtiden? Klimatproblemen, kärnvapen
mm. Den nya tekniken med mobiler mm är optimism, enligt Håkan. Vi vet inte så
mycket om framtiden.
Pär LarsHans och panelsamtalet på Högskolan
Pär LarsHans, hållbarhetschef på återvinningsföretaget Ragn-Sells och tidigare
personalchef på hamburgermatkedjan Max, påtalade vikten av att omvandla
problem till förutsättningar. Hållbarhet är viktigt i näringslivet, det handlar om
värderingar och inte bara om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Den unga
generationen ställer krav på att företag inkluderar miljö- och sociala frågor i
sin verksamhet. Det viktiga när t ex företagen vill anställa personer från andra
länder eller människor med funktionsvariation är att förankra detta hos chefer på
olika nivåer men också bland medarbetarna.
I efterföljande panelsamtal kring hållbarhetsfrågorna med utgångspunkt
Agenda 2030 – FNs globala hållbarhetsmål diskuterades olika frågor. Erland
Björklund som arbetar med forskningsprojekt hur man kan rena våra vatten från
läkemedelsrester, pratade engagerat om sitt arbete och sitt labb på Krinova
där de samarbetar med bl a Reningsverket i Kristianstad samt flera företag för
att lösa ett stort problem. Christel Persson, som undervisar om hållbarhet för
lärarstudenterna på Högskolan betonade vikten av att utbildningssystemet
tar upp hållbarhetsfrågorna på olika sätt. Maria Asklund, strateg för social
hållbarhet i Kristianstads kommun tog bl a upp de sociala företagens betydelse
för att integrera nysvenskar i samhället men också föreningslivets betydelse.
I Kristianstad finns en överenskommelse mellan den idéburna sektorn och
kommunen som nu ska genomföras. Anders Tell (S) kommunalråd betonade
också vikten av samverkan med näringsliv, akademi och civilsamhälle för att
nå målen i Agenda 2030. Han betonade också betydelsen av Krinova som
brygga mellan forskning, näringsliv och kommun. Kristianstad måste bli duktiga
på att utveckla biosfärområdet Vattenriket och andra miljö och klimatfrågor
men också sociala hållbarhetsfrågor som t ex integrationen. Karin Alm,
universitetsadjunkt vid Högskolan, modererade diskussionen. Ca 30 deltagare.
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Måndag 11 september

Från vänster:
Karin Alm, Erland Björklund, Christel Persson, Maria Asklund,
Anders Tell och Pär LarsHans.

Håkan Pihl

Framtidsveckan
Pär LarsHans

För en hållbar
omställning

11 - 17 september 2017

KRISTIANSTAD
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Måndag 11 september

”Sopkommissionen

-och fallet med de osorterade soporna”
Renhållningen och Agenda 21
har tagit fram en barnbok ”Den
stora Vandringen” som handlar
om källsortering. Detta är ett sätt
att informera barn tidigt i deras
uppväxt om vikten att sortera sopor
och på så vis sprida kunskap
och samtidigt bidra till att väcka
intresse och frågor kring miljö och
återvinning. För fjärde året i rad
bjöd Renhållningen alla elever
i årskurs 1 på ”En musikalisk
återvinningsshow” i Tivoliparken
och bokutdelning för årskurs 1
elever. Vi vill på ett roligt sätt lära
barn, hur och varför man ska
sortera sina sopor. Ca 560 barn
samlades för att se föreställningen.
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Måndag 11 september

Resiliens
– vilken motståndskraft har kommunen och våra medborgare vid en kris och olycka?
Plats: Regionmuseet

Arrangör: FN-föreningen, ABF

Intressanta föredrag om Resiliens och 72-timmarsprincipen av Andreas Poppius från kommunen
och Arne Plantin från Civilförsvarsförbundet. Kommunen jobbar brett med säkerhet, både på
det sociala området och vad gäller klimatfrågor men också cyberfrågor mm. 72-timmarsregeln
innebär att vi ska klara oss i tre dygn utan hjälp från samhället. Det handlar om mat, vatten, värme
och information samt sömn. Nyttig information! Ca 20 deltagare.

Social resiliens är ett
samhälles förmåga till
återhämtning efter till
exempel en naturkatastrof
eller politiska oroligheter.

The Intergovernmental
Panel on Climate
Change (IPCC)
“Amount of change
a system can undergo
without changing state.”
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Tisdag 12 september

Biosfärområden och Agenda 2030
Plats: Naturum

Arrangör: Naturum Vattenriket

FN:s globala mål ska leda till en bättre värld. Biosfärområden ger goda exempel på hur målen kan nås. Biosfärkoordinator Carina Wettemark och Malena Heinrup berättar. Malena har
skrivit Naturvårdsverkets rapport “Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030”.

sida 7

Tisdag 12 september

Hur kan jag påverka kommunens verksamhet?
Hur får jag information?
Plats: Regionmuseet

Arrangör: FN-föreningen, ABF

Lunchdiskussion om medborgarpåverkan på Regionmuseet. Information om hur vi kan utöva
inflytande på kommunens verksamhet genom medborgarförslag, Synpunkten och andra sätt.
Man kan nå Medborgarcentrum genom besök på Rådhuset, via telefon, e-post eller Facebook,
där man också kan få svar och hjälp med olika frågor som kommunen har hand om. Den ideella
verksamheten Rådrum som finns vid Stora torg ger information och hjälp åt främst nyanlända kring
kontakter med myndigheter som Migrationsverket, Försäkringskassan osv. En utmaning är att få
nyanlända att känna tillit till myndigheter, vilket man inte alltid har känt i sina hemländer. Lena
Nordqvist-Sjöborg från Medborgarcentrum och Yaser Alkafri från Rådrum informerade. Ca 10
deltagare.

Lena Nordqvist-Sjöborg, Medborgarcentrum

Yaser Alkafri, RådRum

Rent vatten för alla - vattenworkshop
Plats: Krinova Arrangör: Krinova Incubator & Science Park

En av de stora utmaningarna för världen är tillgång till rent vatten för alla. Vi guidas i showroomet
SuperVisions påKrinova utav Krinovas Karl-Erik Grevendahl. Vi diskuterar kring olika vattenutmaningar.
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Tisdag 12 september

Generationsmöte mellan äldre och yngre
Plats: Östermalmskyrkans café

Arrangör: FN-föreningen, ABF

Ett mycket spännande
generationsmöte ägde rum
på Östermalmskyrkan. 10
gymnasieelever från C4-skolan
samtalade med ett 10-tal seniorer
som kom från olika miljöer. Vi
samtalade om hur vi uppfattar
varandra över åldersgränser, hur
mycket vi möts (inte så mycket)
och i vilka sammanhang detta
sker. Vi pratade om att det verkar
vara jobbigare att vara ung idag
än när seniorerna var unga. De
unga måste välja mer i skolan
och sedan i arbetslivet, de har
hela världen i sina mobiler, de
måste hålla sig i form genom att
gå på gym mm. Flickorna verkar
ha det jobbigare än pojkarna.
Slutsatsen är att unga och äldre
bör mötas mer. Ca 25 deltagare.

Bo billigt och bra - bobilen informerar
Plats: vid Galleria Boulevard
Arrangör: Hyresgästföreningen, ABF
Hyresgästföreningen informerade
om hyressättningar i gamla och ny
lägenheter. Svarade på frågan vilka fördelar är förknippade med att
vara medlem i Hyresgästföreningen
exempelvis juridisk hjälp vid tvister
med hyresvärden och hyresnämnden eller andra instanser.
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Tisdag 12 september

Demokratidebatt

- har vi ett Kristianstad för alla?
Plats: Regionmuseet

Arrangör: FN-föreningen, ABF, nätverket Kristianstad för alla!

Samtal på Regionmuseet på temat Har vi ett Kristianstad
för alla? Kjell Arvedson, lärare på C4-gymnasiet och
ABF-are inledde om demokratins utveckling och
betydelsen av kunskap och folkbildning för att kunna
vara med och påverka samhällsutvecklingen. Utan
kunskap faller demokratin. Han framhöll också vikten
av det civila samhället som demokratifrämjare.
Därefter ett spännande samtal som handlade om
föreningslivets betydelse för kommunens utveckling,
om hur byastämmorna kan utvecklas, om sådana
fora också ska äga rum i våra stora stadsdelar, om
boendegarantier, om hemlöshet, om jobb för människor
med funktionsvariation och hur våra nysvenskar
kan integreras i vårt samhälle. Deltagare i samtalet
var: Anna Pettersson, Unga funkisar, Sara Larsson,
Stadsmissionen, Louise Arvidsson, RFSL, Anders Tell
(S) kommunalråd, Miko Shihabi, nya svenskar, Solvig
Oredsson, Oppmanna-Vånga Hembygdsförening och
Christina Borglund (Kd). Ca 35 deltagare.
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Onsdag 13 september

Mikroplaster – hur påverkar de havet
på naturum
Biokemisten Tommy Cedervall från Lunds Universitet
berättade om mikroplaster och deras påverkan
på ekosystemet. Mikro- och nanopartiklar har en
oerhört stor yta jämfört med deras massa. I Sverige
återvinns mindre än hälften av förpackningsplasten,
i andra länder ofta inget alls. I Tommys experiment
med polystyren (finns i t ex frigolit) såg man ingen
påverkan på djurplankton och fisk förrän vid
mycket små partiklar (ca 50 nanometer).
Vid denna storlek dog hinnkräftorna efter ca
12 timmar, och fiskarna blev långsammare,
mindre nyfikna och deras hjärnor påverkades.
Naturums hörsal var fullsatt dvs ca 50 personer.

Filmvisning ”Imorgon” och
samtal kring omställning
lokalt och globalt
Plats: Regionmuseet, hörsalen
Arrangör: FN-föreningen

Visning av den franska filmen ”Imorgon”
av Cyril Dion och Mélanie Laurent. Världen
är full av goda lösningar som presenteras i
filmen. En optimistisk dokumentär om vårt
klimat där vi bland annat möter stadsplanerare i Köpenhamn och en återvinningsexpert i San Francisco.
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Onsdag 13 september

Schysst choklad, godare värld
Plats: Regionmuseet, sammanträdesrummet

Arrangör: Agenda 21

Emily Turgman Gruian höll föredraget “Schysst choklad, godare värld” under Framtidsveckan i
Kristianstad 2017. Eftersom Framtidsveckan i Kristianstads kommun har sin plattform i Agenda 2030, och
Kristianstad är en Fairtrade City, kändes det viktigt att lägga en del fokus på fair trade. Vi ville gärna
ha choklad som utgångspunkt, och då kändes det självklart att välja Emilys anförande om ”Schysst
choklad, godare värld”. Föreläsningen lockade ett flertal besökare och resulterade i positiva omdömen
efteråt. Emily berättade intressant om problematiken kring kakaoodlingar med fokus på arbetarnas
utsatta situation, samtidigt som vi njöt av den goda chokladen från respektive producentland. Den
kombinationen av information och provsmakning väckte många tankar kring chokladindustrin som
helhet.
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Onsdag 13 september

Mer stad, men var?

- diskussion om Kristianstads utveckling
Plats: Rådhus Skåne Arrangör: Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunens miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning ordnade ett möte kallat: Mer stad - men var? diskussion om Kristianstads utveckling. Det blev ett intressant möte med information från bl a Borås och
hur de arbetar med stadsutveckling. Men främst diskuterade vi vår stads utveckling, mot bakgrund av att
en ny översiktsplan ska tas fram. Vi pratade om nya Vilans strandäng, hur bangårdsområdet kan utvecklas
(höghus?), om behovet av ett ”föreningarnas hus”, om att bevara byggnaderna på Lasarettsområdet och
inte riva där, vad som ska finnas på badhustomten när badhuset flyttar till Näsby, hur Kristianstadslänken
till Näsby och Högskolan ska dras och mycket mer. Fram för fler sådana öppna möten om vår stads
utveckling. Och naturligtvis hela kommunens! Krister Sernbo från Ekologigruppen AB berättadeom hållbara
stadsstrukturer och förtätning. Stadsantikvarie Fredrik Hjelm från Borås pratade om förtätning i kulturmiljöer
”Bevarande som framtidsstrategi -Borås bygger vidare på identitet och karaktär”. Per Blomberg
projektledare, om arbetet med den fördjupade Översiktsplanen. Ca 20 deltagare.

Fredrik Hjelm

sida 13

Onsdag 13 september

Underverk och klavertramp:
gör skillnad med inkluderande kommunikation
Plats: Regionmuseet, hörsalen

Arrangör: Sensus

Varje individ vi träffar har en alldeles unik identitet. Ändå kommunicerar vi ofta som om alla vore precis
som vi själva, och tänkte exakt likadant. Genom vår kommunikation kan vi få vänner för livet, nya läsare,
besökare och kunder. Men den kan också leda till att andra känner sig uteslutna och kränkta – utan att
vi ens är medvetna om det. Välkommen till en föreläsning om hur vi kan påverka och förändra vårt samhälle med hjälp av ord, text och bilder. Socialhållbarhet
Vad är det?
Integration, hur samhället skall klara av att hålla en högstandard på vård och omsorg eller kanske så
enkelt hur vi möter sin medmänniska.
Under onsdags kvällen hölls en föreläsnings som hade titeln Underverk och klavertramp.
Där, fick vi i publiken en del svar på hur vi kan undvika fallgropar när vi kommunicerar med andra.
Vi pratade normer och stereotyper. Hur bemöter vi andra och hur tilltalar vi de okända.
Vi som var där fick en trevlig och intressant kväll med Emely Turgman Gruian som kunde prata och
engagera både ung och gammal.
”Som vi alla vet” och andra fina uttryck som vi har slängt oss med i flera sekel är kanske inte det lättaste
att förstå för en nyanländ. Vi var ca 45 personer som diskuterade hur vi kunde bli bättre på att trampa i
klaveret och andra uttryck som vi alltid säger.

sida 14

Torsdag 14 september
Hur planerar vi grönt och blått för en långsiktigt
hållbar utveckling av kommunen?
Plats: Regionmuseet, hörsal

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Planarkitekt Per Blomberg berättade om kommunens arbete med en grönstrategi, som
beslutas i höst, och en grönplan, som kommer som remiss i vinter. Han har varit ansvarig
tjänsteman på kommunen för att ta fram en grönstrategi och en grönplan för kommunen.
Grönstrategin är ett övergripande strategiskt dokument för alla vegetationsklädda
och vattendominerande områden i kommunen. Grönplanen beskriver mer i detalj
hur strategin skall genomföras och behandlar rekreativa, estetiska, ekologiska och
kulturhistoriska aspekter på kommunens park- och naturmiljöer. Att det finns tillräckligt
mycket grönområden är viktigt för vårt välbefinnande och stressåterhämtning, för
barns utveckling, klimatanpassning , biologisk mångfald och för ekosystemtjänsterna.
I föreläsningen beskrev Per hur arbetet med att ta ett helhetsgrupp på park- och
naturmiljöer gått till och vad som är speciellt med Kristianstads kommun.
Publik: 12 personer
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Torsdag 14 september

Kommunens arbete med miljömålen
Plats: Regionmuseet, hörsalen

Arrangör: Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

Under rubriken ”Ett lyft för miljön” redogjorde kommunekologen Ulrika Hedlund för
kommunens arbete med de lokala miljömålen för år 2016-2020. Miljömålen beskriver vad
kommunen behöver göra för att förbättra miljösituationen och uppnå en hållbar utveckling.
Kommunen har delat in miljömålen i fem målområden: Mångfald i miljön, God vattenstatus,
Giftfri och säker miljö, Hållbar bebyggd miljö samt Klimat och luft. Susanne Henriksson
redogjorde sedan lite närmare för målet Giftfri och säker miljö. Publik: 13 personer

De lokala målen är grupperade
i 5 målområden:
•
•
•
•
•

Mångfalden i miljön
God vattenstatus
Giftfria varor och säkra miljöer
Hållbar bebyggd miljö
Miljöeffektiv energianvändning
och transporter
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Torsdag 14 september

Framtid genom kvinnor
Plats: Regionmuseet

Arrangör: Framtidsveckan

Kvinnor i företag, nätverk och hållbar samhällsutveckling – exempel och förebilder från Afrika
till Sverige. Anna Grönlund är biolog med många års erfarenhet av samhällsplanering, både
i Sverige och Afrika. Anna som driver företaget ”In my Mango Tree”, berättade om kvinnor i
företag, nätverk och samhällsutveckling med exempel från både Sverige och södra Afrika,
där hon arbetat tidigare. Några av Annas åsikter: Både kvinnor och naturen är krafter att
räkna med och lyfta fram. Om alla reste som kvinnor skulle tex klimatpåverkan minska! Anna
slutade med uppmaningen: Glöm ej att dansa! (som man ofta avslutar möten med i Afrika)
Publik: 22 personer.
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Torsdag 14 september

Ur askan

– om människor på flykt i en varmare värld
Plats: Regionmuseet

Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Journalisten Shora Ismailian, som skrivit en bok med denna titel, berättade om hur
människor redan idag flyr på grund av den globala uppvärmningen. Hon berättade om
tre länder, som hon studerat i arbetet med boken:
Pakistan där extremt kraftiga monsunregn satt en femtedel av landets yta under vatten
och människor inte kunnat återvända till sina hem på grund av att marken spolats bort.
Egypten där nildeltat börjat ”sjunka” eftersom Assuandammen stoppat tillförseln av nytt
näringsrikt slam. Samtidigt innebär höjningen av havsytan att Nildeltat i framtiden kommer att översvämmas av havet. Kenya som fick ta emot många flyktingar från Somalia
och Etiopien när torkan slog till
mot dessa länder. Shora Ismailian
påpekade att det är de fattiga
som drabbas hårdast av klimatförändringarna och att den juridiska
definitionen av flyktingar måste
förändras, så att även klimatflyktingar omfattas. Publik: 8 personer

”Vinnare och förlorare i svensk natur”
Visning av Regionmuseets utställning
Plats: Regionmuseet
Arrangör: Naturskyddsföreningen, Regionmuseet

Djurvärlden förändras hela tiden. Några arter vinner,
andra förlorar. Ibland beror det på oss människor,
ibland på andra faktorer. Utställningen illustreras med
40 fantastiska bilder tagna av 34 av Sveriges främsta
naturfotografer. Utställningen visades och kommenterades av Christer Neideman, Naturskyddsföreningen
och Anna Hadders, Regionmuseet. Bland de ökande
arterna finns t ex tranan, sångsvanen och korpen som
har blivit fridlysta och har kunnat sprida sig över hela
landet. Andra arter har räddats från utrotning genom
naturvårdsprojekt t ex vintermatning av havsörn eller
uppfödning och utplantering t ex pilgrimsfalk och berguv. En del arter minskar därför att de missgynnas av
det moderna jordbruket och skogsbruket t ex sånglärkan, staren och storspoven i jordbrukslandskapet och

svartmesen och den vitryggiga hackspetten i skogslandskapet. Vissa arter
t ex våra stora rovdjur hålls fortfarande
nere i antal av jakt därför att de ses
som konkurrenter av människan.
Publik: 18 personer
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Fredag 15 september

Filmvisning av ”The True Cost”

och samtal kring den sanna kostnaden
av klädkonsumtion
Plats: Regionmuseet
Arrangör: Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen En film om hur våra konsumtionsvanor i väst och modeindustrin
påverkar miljön och människor. Filmen ställer frågan vem som egentligen
betalar för våra billiga kläder och vårt snabba mode. Medverkar gör bl a
Stella McCartney, Livia Firth och Vandana Shiva. Filmen visas med svenska
undertexter.

Modeslavar - den globala jakten på billigare kläder
Plats: Regionmuseet Arrangör: Folkuniversitetet

Idag intressant och skrämmande föreläsning av Tobias Andersson-Åkerblom om hur textilarbetare
i Bangladesh, Indien, Burma, Kina med flera länder exploateras med låga löner och eländiga
arbetsvillkor. H&M, Gina Tricot, Lindex, Zara, JC och andra klädesföretag tjänar enorma pengar
som arbetarna som gör kläderna endast får en bråkdel av. Förutom dåliga arbetsvillkor förstörs
miljön i länderna genom utsläpp av gifter mm. Vad kan vi konsumenter då göra? Vi kan ställa
frågor hur kläderna tillverkas när vi handlar, vi kan ställa krav på företagen att de respekterar
mänskliga rättigheter i sitt företagande, FNs riktlinjer kring frågorna måste bli bindande mm.
Ca 30 deltagare.
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Lördag 16 september

Miljöbilsutställning
Bilhandlare i staden visade upp sina senaste
miljöbilsmodeller, det fanns möjlighet till
provkörning av elbil från C4 Energis solbilpool.

En miljöbil drivs av miljöbränslen
som el, etanol, biogas eller andra
förnybara drivmedel. En miljöbil
kan även vara en väldigt bensineller dieselsnål bil.

Solceller och elbilsladdning - vilka krav och regler gäller?
Plats: Regionmuseet

Arrangör: Energirådgivarna i Skåne

SNABB LADDNING
LÅNGSAM LADDNING

SEMISNABB LADDNING

• Möjligt i jordat hushållsuttag
• Enfas uttag, spänning 230 V,
säkring 10/16A
• Laddeffekt mellan 2,3-–3,7 kW
• En timmes laddning ger 1–2
mils körsträcka

• Kräver antingen trefasuttag
eller kraftigare säkringar
• Vid trefas, 16A, blir 		
laddeffekten cirka 11 kW
• En timmes laddning ger 3–5
mils körsträcka

• Separat laddare utanför bilen
• Laddtiden ej längre än att den som
laddar väntar vid fordonet under
tiden, dvs max tio minuter
• Laddeffekt upp till 250 kW
• Kräver nya typer av batterier, kablar
och kontakter pga de höga effekterna
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Lördag 16 september

Hjärta och Smärta
”Hjärta och Smärta – ett spel om hållbar mänsklighet och hållbara människor” var rubriken på
lördagens program i Framtidsveckan. Platsen var Folkets Hus i Arkelstorp och ett 70-tal personer
hade hittat dit för att lyssna till kardiologen Thomas Pettersson och Dönabergamusikern Ingemar
Nilsson.
Hjärtat stod i centrum och kardiologen berättade om olika aspekter av friska och smärtande
tillstånd - fakta och humor i skön förening. Inom musiken finns ett rikt utbud av visor och sånger
om hjärtat och Ingemar Nilsson hade gjort ett urval som han och Thomas Pettersson framförde
tillsammans.
Susanna Äppelblom serverade sedan ”hjärtefika” och ett hjärtligt mingel följde.
Arrangör var Oppmanna-Vånga hembygdsförening och publiken bestod av 70 personer jämt
fördelade på män och kvinnor.

Thomas Pettersson i talarpulpeten och Ingemar Nilsson
sjungande bland publiken.
Thomas Pettersson håller blodröda
rosor i sin famn medan Solvig
Oredsson hälsar välkommen och
presenterar programmet.

Foto: Eva Lang

Hjärtefika serveras av Mahmood Mosavi, Susanna Äppelblom
och Leif Lang. Solvig Oredsson provsmakar.

sida 21

Lördag 16 september

Hållbarhetsfest

i och utanför Östermalmskyrkan
Plats: Östermalmskyrkan

Arrangör: Framtidsveckan, Östermalmskyrkan, ABF

Utfrågning av de politiska ungdomsförbunden
Utfrågaren Anna Maris, P4
Kristianstad frågade vilka av
målen i Agenda 2030 som
ungdomarna prioriterade.
Från CUFs sida ville man
lyfta fattigdomen genom
innovationer och genom
att skapa nya företag. SSU
tryckte på god utbildning för
alla, för flickor och pojkar.
Överhuvud är utbildning
och kompetensutveckling
för alla viktigt för utveckling.
Grön ungdom betonade
klimatfrågorna där Sverige bör vara ett föregångsland. SD/Ungsvenskarna ville
prioritera energifrågorna och utveckla kärnkraften för att minska de fossila
bränslena. Från Ung vänster betonade man målen om jämlikhet och rättvisa
samhällen medan KDU betonade grön skatteväxling och ny teknik. Även Grön
ungdom betonade grön skatteväxling. I efterföljande diskussion, sa bl a SD/
Ungsvenskarna att vi som har en bra jämställdhet i Sverige skulle arbeta för att
kvinnorna lyftes i t ex Saudiarabien och också att UNHCR, FNs flyktingorgan, ska
få mer pengar. CUF betonade
frihandeln och satsning på
småföretagande medan
Grön ungdom tror på EU och
utveckling genom bistånd.
Ungdomsförbunden hade
skickat representanter, endast
manliga (!). MUF-representanten
hade tyvärr blivit sjuk och
kunde inte medverka. Ca 30
deltagare.
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Lördag 16 september
En grupp från Islamic Relief lagade Mellan Östern-mat som såldes till förmån för
Världens Barn. Programmet inleddes av dansgruppen Future som till miljölåtar
puffade för Second Hand och då speciellt vid klädköp. Anton Nilsson från Klagstorp
gjorde ett bejublat framträdande på flygel och sång, "Från Chopin till Povel Ramel".
Sin vana trogen hade han med sig en gammaldags mjölkkanna där man kunde
lägga pengar till Världens Barn. Lisbeth Hedlund informerade om den aktuella
insamlingskampanjen.
Även Hilma Tell inspirerade med sång och ukulele. Sist ut var bröderna Naim och
Nabil Kassis på flygel och det syriska instrumentet kanon. Tyvärr hade de flesta i
publiken hunnit droppa av, men en fin upplevelse för dem som var kvar.
Hållbarhetsfesten var en möjlighet för människor från olika sammanhang att mötas
under gemytliga former.

Hilma Tell

Anton Nilsson

Nabil Kassis

Gruppen Future
Islamic Relief
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Gårdsfisk-världens mest hållbara fisk
Föreläsning om Gårdsfisk lördagen på Naturum
Marinbiologen Johan Ljungquist och ingenjören Mikael
Olenmark bestämde sig för att förverkliga en dröm
om att odla en av världens mest hållbara fiskar på ett
hållbart sätt. Johan lät oss följa med på en resa från idé
till förverkligande, som varit full av utmaningar i form av
praktiska bakslag, myndighetsbeslut och andras skepsis,
när man med små pengar och eget arbete ställt om
en gammal förfallen lantgård till en unik fiskodling i ett
slutet kretslopp, med alla miljöhänsyn tagna och där alla
näringsutsläpp kommer omkringliggande gårdar till godo.
Man har lyckats ta sig förbi alla dessa fällor och har nu
en väl fungerande fiskodling, slakteri och etablerade
leveransavtal Med sina gedigna erfarenheter och
kunskaper, så utvecklar de sin odling ytterligare och står nu
också som konsulter för bönder som skulle vilja komplettera
sin verksamhet med fiskodling. De fiskar man odlar är
rödstrimma, svart rödstrimma och clarias.
Man har nu kontrakt med både ICA och COOP under
märket Gårdsfisk. För att underlätta för konsumenterna, så
har man nu anlitat en kick som fortlöpande lägger ut recept
på Gårdsfisk hemsida: http://www.gardsfisk.se/Recept.
Efter föresläsningen, fick vi smaka på rökt clarias och
rödstrimma som sushi, tillrett av Alexandre på Café Årum.
Mums!

sida 24

Söndag 17 september

Pilgrimsvandring
Arrangörer: Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan i Kristianstad arrangerade en pilgrimsvandring, som
var uppdelad i fyra sträckor. Några av deltagarna gick hela vägen från
Österängs kyrka till Norra Åsums kyrka, via Heliga korsets kapell, Heliga
Trefaldighets kyrka och Vilans kyrka, andra gick en eller två sträckor. Det
var omkring 10 deltagare per sträcka. Varje sträcka hade ett tema och
större delen av vägen vandrades i tystnad. Vädret var mycket gynnsamt och
tacksamheten var stor över denna möjlighet att få vandra i eftertänksamhet,
omvärdera en del, fyllas av hopp och växa ytterligare något som människa.
Flera uttryckte önskemål om att detta arrangemang ska återkomma.
Man fokuserade på ämnen som Glädje och tacksamhet, Det mörka och svåra
i livet, Förundran över allt vackert samt Miljön och andra behov i vår värld.
1. 11.20-11.50 Österängs kyrka – Heliga korsets kapell (2,5 km)
2. 12.00-12.25 Heliga korsets kapell – Heliga Trefaldighets kyrka (2 km)
3. 12.50-13.15 Heliga Trefaldighets kyrka – Vilans kyrka (2 km)
4. 13.30-14.30 Vilans kyrka – Norra Åsums kyrka (4,8 km)
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Landsbygd för alla!
Stad och land - hand i hand!
Landsbygd för alla! Stad och land – hand i hand! var rubriken på det program som på söndagseftermiddagen den 17/9 avslutade Framtidsveckan. Arrangör var Oppmanna-Vånga hembygdsförening i
samverkan med Sveriges och Skånes hembygdsförbund, samt Studieförbundet Vuxenskolan. Diskussion
om den parlamentariska landsbygdskommitténs 75 förslag och vad förslagen kan innebära lokalt var
ämnet för dagen. Runt 30 personer deltog, däribland samtliga inbjudna lokalpolitiker.
När Solvig Oredsson, ordförande i Oppmanna-Vånga hembygdsförening, hälsade välkommen till
seminariet utgick hon från Tage Danielssons ord: ”Utan tvivel är man inte riktigt klok”, ord som blivit
bevingade och står för förmågan till kritisk analys som är nödvändig om man önskar en stabil samhällsförändring, något som har varit temat under hela Framtidsveckan. Att ändra sina vanor och ställa om
sitt tänkande kan vara smärtsamt, men som Astrid Lindgren uttryckte det: ”Det finns saker man måste
göra, även om det är farligt. Annars är man ingen människa utan bara en liten lort.”
De flesta av oss vill ha anständiga samhällen, där ”omsorg och tillit råder, där alla har samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad”. Citatet är hämtat från Ruben Östlunds uttalande om sin film
”The Square”. Hur ska vi nå dit? Hur ska vi få fler att känna sig behövda och delaktiga oavsett bostadsort?
Michel Lehorst och Sven Jensén från Sveriges och Skånes hembygdsförbund höll därefter en dialogföreläsning om Landsbygdskommitténs arbete, vad Agenda 2030 betyder för Sverige och presenterade sedan den månghövdade hembygdsrörelsen och dess arbete för Sveriges framtid. Connie Asterman från folkrörelserådet Hela Sverige ska leva, Skåne fortsatte i sin föreläsning fokuseringen på de
lokala föreningarna. Det är mångfalden som är viktig, betonade hon, det är engagemanget hos de
många som är grunden för demokratin.
Efter en kort paus tog de lokala politikerna plats på scen och moderatorn gav alla de åtta närvarande politikerna några minuter var att ge sin syn på förhållandet mellan stad och land i Kristianstads kommun. När diskussionerna efter en timme avslutades hade en rad ämnen avhandlats, exempelvis transporter, teknikutveckling, utbildning för att möta arbetsmarknadens krav, cirkulation genom livet dvs flytt
från landet och återvändandet, integration, krisberedskap, att höja självförsörjningsgraden – allt för att
öka samverkan mellan stad och land.

Solvig Oredsson avtackar föreläsarna Michael
Lehorst och Sven Jensén med ekologisk choklad.

Hälften av panelen från vänster Anders Tell,
Peter Johansson, Lena Holst och Pierre Månsson.
Solvig Oredsson längst till höger.
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INVIGNING
13.00-16.00
HKR, Aulan
13.00-13.15 Välkomsthälsning och
öppningsanförande: Håkan Pihl, rektor vid
Högskolan Kristianstad
13.15-14.00 Pär LarsHans,
Hållbarhetschef på Ragn-Sells, håller
föredrag om hållbarhet och social inkludering
14.00-15.30 Paneldebatt med: Pär LarsHans,
Ragns-Sells, Anders Tell (S),
kommunalråd, Maria Asklund, strateg
social hållbarhet Kristianstads kommun,
Christel Persson, docent i naturvetenskapernas didaktik med inriktning
mot hållbar utveckling och Erland
Björklund, professor i analytisk kemi,
vattenrening i Hanöbukten. Debatten
leds av Karin Alm, universitetsadjunkt i
företagsekonomi.
15.30-16.00 Kaffe och mingel där det
finns tillfälle att träffa föredragshållarna
och ställa frågor. Det blir också en kort
information om aktiviteterna under
Framtidsveckan.

För en
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9.30-10.10
Tivoliparken/scenen
Sopkommissionen-och fallet med
de osorterade soporna
Vi bjuder in alla elever och pedagoger att
komma och lyssna! Ta med sittunderlag.

18.30-20.00
Regiomnuseet
Resiliens – vilken motståndskraft
har kommunen och våra
medborgare vid en kris och olycka?
Andreas Poppius, säkerhetschef i
kommunen och Arne Platin,
Civilförsvarsförbundet diskuterar.

www.kristianstad.se/framtidsveckan
Facebook: Framtidsveckan Kristianstad
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Kristianstad

- en hållbar kommun
12.00-13.30
Regionmuseet
Filmvisning av ”The True
Cost”
och samtal kring den sann
a kostnaden
av klädkonsumtion
En film om hur våra konsu
mtionsvanor i
väst och modeindustrin
påverkar miljön och
människor. Filmen ställer
frågan vem som
egentligen betalar för våra
billiga kläder och
vårt snabba mode. Medv
erkar gör
bl a Stella McCartney, Livia
Firth och
Vandana Shiva. Filmen visas
med svenska
undertexter.
14.00-15.30
Regionmuseet
Modeslavar - den globa
la jakten på
billigare kläder
Föreläsare är Tobias Ande
rsson-Åkerblom
som tillsammans med Moa
Kärnstrand
skrivit boken Modeslavar
. Föreläsningen
följer de svenska klädföretag
en från
efterkrigstidens Borås till
de nya
låglöneländerna i Asien,
för att berätta om
människorna som betalar
det verkliga priset
för vårt billiga mode. På sin
resa möter de
läderarbetare i Banglades
h som sällan blir
äldre än 50 år, tonåriga sömm
erskor i Burma
som får sparken om de blir
sjuka och
ljusskygga fabriksägare som
omger sig med
beväpnade vakter.

www.kristianstad.se/framtids
veckan
Facebook: Framtidsveckan
Kristianstad
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10.00-15.00
Stora torg
Miljöbilsutställning
Bilhandlare i staden visar upp sina senaste
miljöbilsmodeller och du kan passa på att
provköra elbil från C4 Energis solbilpool.
13.00-14.00
Regionmuseet
Solceller och elbilsladdning
- vilka krav och regler gäller?
Energirådgivarna i Skåne och C4 Energi
reder ut begreppen kring bidrag, lagar och
regler gällande att installera och driftsätta
solceller och att kombinera detta med
laddning av elbilar.
14.00
Arkelstorps Folkets Hus
Hjärta och Smärta
Ett program om hjärtat med fakta och musik
av kardiologen Thomas Pettersson och Dönabergamusikern Ingemar Nilsson. Susanna
Äppelblom serverar därefter ”hjärtefika” med
naturnära/ekologiska råvaror till självkostnadspris. Fri entré.
14.00-15.00

Naturum

Gårdsfisk-världens mest hållbara fisk
Johan Ljungquist från företaget Gårdsfisk
berättar om den fascinerande resan från
fallfärdigt stall till hållbart vattenbruk där
världens mest hållbara fisk odlas. Gårdsfisk
har vunnit flera priser för sina insatser och
fick stolta ta emot Änglamarkspriset 2016.
Fisken ålmal, eller Clarias, lyfts också fram
som ett gott exempel i dubbel bemärkelse i
WWFs fiskguide.
15.00-19.00

Östermalmskyrkan

Hållbarhetsfest i och utanför Östermalmskyrkan

Ett hållbart Kristianstad!
Utfrågning av representanter för de politiska
ungdomsförbunden. Utfrågare är Anna Maris,
SR Kristianstad. Sång och musik av Anton
Nilsson, Trelleborg, bröderna Naim och Nabil
Kassis samt Hilma Tell. Gruppen Future
dansar till miljölåtar. Information om Världens
Barn. Rädda Barnens tipsrunda,
barnaktitviteter. Mat med mångkulturell profil.

För en hållbar omställning KRISTIANSTAD
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12.15-13.00
Naturum
Mikroplaster - hur påverkar de havet?
Tommy Cedervall, från Lunds universitet
håller lunchföredrag om vad mikroplast är,
var plasten kommer ifrån och hur vattenlevande organismer påverkas i havet.
13.00-14.00
Regionmuseet
Schysst choklad, godare värld
Vad Faitrade kan innebära i praktiken för
kakaoodlare och deras familjer, deras lokalsamhällen och miljön. Provsmakning av olika
sorters Fairtrade-märkt choklad.
Ett chokladföredrag av Emily Turgman
Gruian som gör skillnad!
15.00-18.30
Rådhus Skåne, rum 310
Mer stad, men var?
- diskussion om Kristianstads utveckling
15.00-15.20 Inledning av Roger Jönsson tf
stadsarkitekt plan- och bygglovschef
15.20-16.00 Krister Sernbo från Ekologigruppen
AB berättar om hållbara stadstrukturer och förtätning.
16.00-16.40 Stadsantikvarie Fredrik Hjelm från Borås
pratar om Bevarande som framtidsstrategi
16.40-17.00 kaffe, kaka och bensträckare
17.00-17.15 Per Blomberg projektledare, om
arbetet med den fördjupade Översiktsplanen
17.15-18.00 Workshop: Kristianstads utveckling
18.00-18.30 Sammanfattning
15.30-18.00
Regionmuseet
Visning av filmen ”Imorgon” och samtal
kring omställning lokalt och globalt
En optimistisk dokumentär om vårt klimat
där vi bland annat möter stadsplanerare i
Köpenhamn och en återvinningsexpert i
San Francisco.
18.30-20.30
Regionmseet
Underverk och klavertramp: gör skillnad
med inkluderande kommunikation
Varje individ vi
träffar
har en2017
alldeles unik
11-17
September
För en hållbar
omställning
identitet.
Ändå
kommunicerar vi ofta som
KRISTIANSTAD
om alla vore precis som vi själva, och tänkte
exakt likadant. En föreläsning av Emily
Turgman Gruian om hur vi kan påverka och
förändra
vårt samhälle
11.20-14.45
från Österängs
kyrka tillmed
Åsumshjälp
kyrka av ord, text
och bilder.
Pilgrimsvandring
www.kristianstad.se/framtidsveckan
Svenska Kyrkan i Kristianstad
inbjuder till
Facebook: Framtidsveckan Kristianstad
en pilgrimsvandring i fyra etapper med start
i Österängs kyrka kl.11.20 och avslutning i
Norra Åsums kyrka ca 14.45. Man fokuserar
på ämnen som Glädje och tacksamhet,
Det mörka och svåra i livet, Förundran över
allt vackert samt Miljön.

Framtidsveckan
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1. 11.20-11.50 Österängs kyrka
– Heliga korsets kapell (2,5 km)
2. 12.00-12.25 Heliga korsets kapell
– Heliga Trefaldighets kyrka (2 km)
3. 12.50-13.15 Heliga Trefaldighets kyrka
– Vilans kyrka (2 km)
4. 13.30-14.30 Vilans kyrka
– Norra Åsums kyrka (4,8 km)

Vandringen startar på utsatt tid, utanför
huvudingången till respektive kyrka eller
kapell. Om du väljer flera etapper, ta då gärna
med en enkel matsäck, som kan ätas i
pauserna mellan etapperna. För mer
information, kontakta Calle Jensen,
044-7806443, calle.jensen@svenskakyrkan.se

13.00-16.00

Regionmuseet

Landsbygd för alla!
Stad och land - hand i hand!

Presentation och diskussion om den
parlamentariska Landsbygdskommitténs
mål för landsbygdsutveckling –
För Sveriges landsbygder – en sammanhållen
politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Vad är nytt? Stämmer målen med Agenda 2030?
Kan de nya förslagen ge ett lyft åt Kristianstads
kommun?
Inbjudna föreläsare: Michael Lehorst,
Sveriges Hembygdsförbund, Sven Jensén,
Skånes Hembygdsförbund. Representanter för
Hela Sverige ska leva! Skåne. Till panel
diskussionen har också lokala politiker
inbjudits: Anders Tell, s, Lena Holst, c, och
Niclas Nilsson, sd, med fler.

Framtidsveckan
11-17 September 2017
För en hållbar omställning KRISTIANSTAD
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12.15-13.00
Regionmuseet
Hur planerar vi grönt och blått för en
långsiktigt hållbar utveckling
av kommunen?
Planeringsarkitekt Per Blomberg berättar
om ”Grön- och blåplanering” i Kristianstads
kommun.
13.30-14.30
Regionmuseet
Kommunens arbete med miljömålen
Kommunfullmäktige har antagit ett miljömålsprogram med mål och åtgärder för
perioden 2016-2020. Miljömålen beskriver
vad kommunen behöver göra för att
förbättra miljösituationen och uppnå en
hållbar utveckling.
14.00
Regionmuseet
Visning av Regionmuseets utställning
”Vinnare och förlorare i svensk natur”
Djurvärlden förändras hela tiden. Några arter
vinner, andra förlorar. Ibland beror det på oss
människor, ibland på andra faktorer.
Utställningen visas och kommenteras av
Christer Neideman och Anna Hadders.
15.30-16.30
Regionmuseet
Framtid genom kvinnor
Kvinnor i företag, nätverk och hållbar
samhällsutveckling – exempel och förebilder
från Afrika till Sverige. Anna Grönlund är
biolog med många års erfarenhet samhällsplanering, både i Sverige och Afrika. Hon
stödjer kvinnliga företagare och nätverk
i södra Afrika genom sitt företag
In My Mango Tree.
18.30-20.00
Regionmuseet
Framtidsveckan
Ur askan – om människor på flykt i
11-17 September 2017

en varmare
För en hållbar
omställningvärld
KRISTIANSTAD

Shora Esmailian har skrivit boken
”Ur askan - om människor på flykt i en
varmare värld”. Med hjälp av bilder från sina
resor talar hon om boken och hur människor
redan i dag flyr på grund av den globala
uppvärmningen.

Kristianstad

- en hållbar kommun?

www.kristianstad.se/framtidsveckan
Facebook: Framtidsveckan Kristianstad
För fjärde året i rad arrangeras 11-17
september Framtidsveckan för hållbar
utveckling. Det blir arrangemang runt om
i kommunen med fokus på Regionmuseet.
Agenda 2030, FNs hållbarhetsmål, är
plattform för veckan. Vi vill att Kristianstads
kommun ska bli en än mer hållbar kommun!
Det handlar om hållbar konsumtion, miljö,
klimatfrågor, social rättvisa och
demokrati/medborgarinflytande.
Det blir föreläsningar, film, diskussioner,
hållbarhetsfest mm. Boka bl a in invigningen
11/9 kl.1300 på Högskolan Kristianstad med
Pär LarsHans från Ragn-Sells samt
panelsamtal med honom, kommunalrådet
Anders Tell och företrädare för
Högskolan Kristianstad m fl.
Kom och var med för ett hållbart Kristianstad!

www.kristianstad.se/framtidsveckan
Facebook: Framtidsveckan Kristianstad
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11-17 September 2017
För en hållbar omställning KRISTIANSTAD

Demokratidebatt
- har vi ett Kristianstad för alla?

Stad och land - hand i hand!

Tid: 18.30-20.30
Plats: Regionmuseet, hörsal

kl. 13.00-16.00 Regionmuseet, hörsalen

Får vi uttrycka våra mänskliga rättigheter?
Känner vi att vi har inflytande över våra liv?
Lyssnar politiker och tjänstemän på oss?
Vad krävs för att få inflytande?

Presentation och diskussion om den parlamentariska
Landsbygdskommitténs mål för landsbygdsutveckling –
För Sveriges landsbygder
– en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd
Vad är nytt?
Stämmer målen med Agenda 2030?
Kan de nya förslagen ge ett lyft åt Kristianstads kommun?
Inbjudna föreläsare: Michael Lehorst, Sveriges Hembygdsförbund,
Sven Jensén, Skånes Hembygdsförbund,
representanter för Hela Sverige ska leva! Skåne.
Till paneldiskussionen har också lokala politiker inbjudits:
Anders Tell,s, Jan Nordström,v, Pierre Månsson,L,
Lena Holst, c, Peter Johansson,m, Stefan Brandt, mp,
Åke Hultqvist, åå, Niclas Nilsson, sd.
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Kjell Arvedson, lärare på C4-gymnasiet inleder kring
demokrati och folkbildning. Anna Pettersson, Unga
funkisar, Migo Shihabi, nya svenskar, Solvig Oredsson,
Oppmanna-Vånga Hembygdsförening, Anders
Sjöberg/Louise Arvidsson RFSL, event. representant för
Stadsmissionen. Kjell Arvedson modererar diskussionen.
Anders Tell (S), kommunalråd medverkar från kommunen
tillsammans med Christina Borglund (KD).

10-17 September 2017

Kristianstad

Vi blickar framåt
mot ett hållbart Kristianstad!
Framtidsveckan – för hållbar utveckling/omställning
är en aktivitet i Kristianstads kommun som föreningar
och organisationer i samverkan med kommunens
Agenda 21, med början 2014, årligen genomför.
Under Framtidsveckan fokuserar vi på
hela kommunen som en hållbar kommun,
ekonomiskt, miljömässigt, socialt och demokratiskt.
Plattform för årets Framtidsvecka är Agenda 2030
– FNs 17 globala hållbarhetsmål som myndigheter,
kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt
civilsamhället ska arbeta med, för att uppnå 2030.

Vi driver på för
ett hållbart Kristianstad!
Styrgruppen för Framtidsveckan

Arrangör: FN-föreningen, ABF, nätverket Kristianstad för alla!
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Arrangörer:
Oppmanna-Vånga hembygdsförening
Sveriges och Skånes Hembygdsförbund
Studieförbundet Vuxenskolan
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Ur askan

– om människor på flykt i en varmare värld
Tid: 18.30-20.00
Plats: Regionmuseet, hörsal
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Invigning av
Framtidsveckan
Tid: 13.00-16.00
Plats: Högskolan Kristianstad, Aulan
13.00-13.15
Välkomsthälsning och öppningsanförande:
Håkan Pihl, rektor vid Högskolan Kristianstad
13.15-14.00
Pär LarsHans, Ragn-Sells, håller föredrag om hållbarhet och social inkludering.
14.00 -15.30
Paneldebatt med: Pär LarsHans, Ragn- Sells, Anders Tell (S), kommunalråd, Maria
Asklund, strateg social hållbarhet Kristianstads kommun, Christel Persson, docent i
naturvetenskapernas didaktik med inriktning mot hållbar utveckling och Erland
Björklund, professor i analytisk kemi, vattenrening i Hanöbukten. Debatten leds
av Karin Alm, universitetsadjunkt i företagsekonomi.
15.30-16.00
Kaffe och mingel där det finns tillfälle att träffa föredragshållarna och ställa
frågor. Det blir också en kort information om aktiviteterna under
Framtidsveckan.

Agenda 2030 – hållbar utveckling i världen och i Kristianstad
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För en hållbar 11 - 17 september 2017
omställning
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Arrangör: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet

Hållbarhetsfest

i och utanför Östermalmskyrkan
Lördag 16 september kl. 15-19
Lasarettsboulevarden 6
15.00 Dansgruppen Future inleder till miljölåtar.
Vad tänker de politiska ungdomsförbunden om en hållbar omställning
i Kristianstad och världen?
Anna Maris från Sveriges Radio leder panelsamtal.
16.30 ”Från Chopin till Povel Ramel”. Anton Nilsson från Trelleborg,
flygel och sång.
Information om och insamling till Världens Barnkampanjen.
17.30 Hilma Tell med ukulele och sång.
18.00 Multikulturell musik med bröderna Naim och Nabil Kassim.
Tipsrunda med Rädda Barnen. Mat och fika från olika kulturer.
Frukt säljs till förmån för Världens Barn (ta gärna med och skänk frukt!).

Arrangör: Högskolan Kristianstad
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Shora Esmailian har skrivit boken
”Ur askan - om människor på flykt i en
varmare värld”. Med hjälp av bilder från
sina resor talar hon om boken och hur
människor redan i dag flyr på grund av
den globala uppvärmningen.
Frågestund efteråt.

Anton Nilsson

Information:
Bo Olsson, 0705363864
Fri entré. Alla välkomna!

Nabil Kassim

Arrangör: Framti

dsveckan, Österm
alm

skyrkan, ABF

Lördagen 16/9
Hjärta och smärta
-ett spel om hållbar mänsklighet
och hållbara människor
kl. 14.00-16.00 Arkelstorps Folkets Hus
Ett program om hjärtat
med fakta och musik av
kardiologen Thomas Pettersson
och Dönabergamusikern Ingemar Nilsson.
Susanna Äppelblom serverar hjärtefika
till självkostnadspris.
En fröjd för både det fysiska
och det andliga hjärtat!
Tid för samtal och frågor. Fri entré.
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Arrangörer:
Oppmanna-Vånga hembygdsförening

