följer upp efter framtidsveckan i april,
fokuserar på återbruk & återvinning i maj
och under sommaren blir det också aktiviteter
UPPHÖJDA BÄDDAR
& O D L A I K VA D R AT

OM TRÅDLÖS
K O M M U N I K AT I O N

KONST & BRUKSFÖREMÅL
av återanvända material

Vi anlägger minst en lasagnebädd, går
igenom fördelar med upphöjda bäddar, vi
flätar en kant samt tittar på andra kantlösningar. Dessutom inspiration och
planering av ”odla i kvadrat”. Lunch och
fika ingår 100:- / pers. över 18 år, yngre
gratis. Föranmälan: 0290-700 01
Denna träff är del i serien om permakultur. Man kan delta i en, några eller alla
träffar. Genomförs med stöd av LEADER

Vi följer upp det stora intresset av Mona
Nilssons föreläsning ”Uppkopplade
barn” (18/4) och erbjuder två fristående
kvällar. Deltagare kan välja delar eller hela
kvällen: kl 18.00-18.50 ”Uppkopplade barn”
sammanfattande föreläsning av Elisabeth
Blomgren. Kl 19.00- 19.15 konkreta råd
om hur vi kan skydda oss och våra barn.
Kl 19.30-20.30 Pratstund för oss som vill
engagera oss i frågan och anser att
kritisk forskning som finns i ämnet
”hälsorisker och strålning” bör bli känt.

I slutet av förra året genomfördes ett
projekt i Gästrikland där flera konstnärer
skapade saker av skräp. Projektet hette
Art Space Waste Race och kopplas till att
vi människor väljer hur vi konsumerar
och därmed påverkar miljön. De flesta av
dessa konstnärer ställer ut hos oss
söndag - måndag. Dessutom visas både
bilder och föremål från flera sätt att
återbruka och återanvända sådant som
anses värdelöst. Vernisage söndag em.

Torsdag 9 maj kl 10- 16:30
Gullsjövägen 27, Järbo

LOPPISDAG
Järbo är en av de loppistätaste platserna
i Sverige. Här satsar vi på återvinning
och återbruk! Denna dag har flera av
loppisara öppet. Kom och vårfynda! För
adresser och öppettider: se www.jarbo.biz

Lördag 11 maj runt om i Järbo

Onsdagarna 15 & 26 maj kl 18
Bygdegården, Ytterbyn, Järbo

LERBYGGEKURS
Ulf Henningsson, mycket erfaren lerklinare
från Mölndal, leder kurs då vi anlägger
grovlerputs med utfyllnad och jämnar av
utvändigt på ett ovalt hus. Info &
föranmälan tel: 0290 - 707 70

SOL-EL, demo & visning
av s o l a n l ä g g n i n g i d r i f t

Tisdag 22 maj - lördag 25 maj
Heldagar Gullsjövägen 27, Järbo

Solkokad korv & solkokat kaffe serveras.
Medverkar gör bl.a energikonsult BengtÅke Lönn som ger råd i energifrågor.

BLI ETT MED HÄSTEN

Lördag 11 maj kl 10 - 13
Oppsättarvägen 31, Järbo

BYGG SOMMARSTUGA
fö r h ö n s e l l e r k an in
AV GAMLA MJÖLKPAKET
Annorlunda sätt att återanvända! Lunch
och fika ingår 100:- per person över 18
år, yngre gratis. Föranmälan 0290-700 01

Söndag 12 maj kl 11- 16:30
Gullsjövägen 27, Järbo

KURS I OMSTÄLLNING
Till den här kursen kommer många från
olika delar av Gästrikland men också
människor från helt andra delar av
landet. Anmälningstiden har gått ut, men
enstaka platser finns. Ta chansen! Om
Du bor i regionen kan Du sponsras med
hela kursavgiften tack vare stöd från
LEADER & X-ing! Ring tel 0290 -700 01

Lördag-söndag 18-19 maj
heldagar i Järbo Folkets Hus

Workshop i repris. Passar alla (från 10 till
100 år). Ingen häst eller ridvana
nödvändig. Nytänkande, självutvecklande, upplevelsebaserat och roligt!
Smörgås och dricka / kaffe 25:-

Lördag 25 maj kl 15 - 17
Ridbanan bakom yllefabriken

FETVED- naturligt
”tryckimpregnerat” virke
Om ”bortglömda” metoder för ekologisk
impregnering av, trä s.k. fetved. Hans
Olof Lönn, visar, lär ut praktiskt & berättar

Söndag 26 maj kl 9, förmiddag ute,
start på Kalvmarksvägen 36, Järbo

P ONN Y-D AGR IDL ÄGER
3 dagar med ”ponnykul” i Järbo anpassat
efter förmåga och intresse. För 8 till 12åringar. Nybörjare välkomna. 3 läger att
välja mellan; 5-7/7, 12-14/7 och 16-18/7
Kl 10.00- 17.00. Kostnad: 500:- +
medl.avg. i 4H klubben (130:-). Lunch
ingår. Föranmälan: Petra Smyth Tel.
076-100 24 68, petra@zoraya.se

Söndag 26 maj kl 13-16, Folkets Hus
Måndag 27 kl 9:30 - 16 för barn,
Kl 16 - ca 20:30 för unga & vuxna.
OBS föreläsning 27/5 kl 19 se nedan:

Tjäna på att vara MILJÖSMART
Miljöpedagog Britt-Marie Berglund från
Gästrike Återvinnare gör oss uppmärksamma på våra konsumtionsvanor och
vilka konsekvenser de får. Också sista
chansen att se inspirerande utställningen

Måndag 27 maj kl 19 - ca 20
Folkets Hus Järbo

PERM AKU LT UR &
SKOGSTR Ä DGÅ RD A R
I serien där man kan komma på en,
några eller alla träffar, fortsätter vi nu
med tematräffar kring begreppet skogsträdgård där växter skyddar varann och
växer som i vilda naturen. I juni teori, i juli
tillfälle att se och kanske hjälpa till att
anlägga! Föranmälan: 0290 - 700 01

Onsdag 12 juni kl 19 - ca 21
Gullsjövägen 27, Järbo
Lördag 27 juli, plats meddelas senare

Prova på att bygga med
JORD & LERA
Delta en stund eller flera dagar.
Föranmälan tel 0290 - 707 70
Måndag - lördag 24 - 29 juni

Gullsjövägen 27, Järbo

GU I D A D V I S N I N G AV
NÅGRA LERHUS
Välkommen att uppleva hus byggda i
några olika tekniker.

Lördag 10 augusti kl 11
Gullsjövägen 27, Järbo

VARFÖR OMSTÄLLNING
& VARFÖR JUST I JÄRBO?
Omställningsrörelsen är ett globalt nätverk av
människor som tar lokala initiativ till omställning.
Detta för att möta de utmaningar som till exempel
oljetopp och klimatförändring ställer oss inför. Det är
stora frågor som kan kännas abstrakta. Just därför
måste man börja i det konkreta. Omställningsarbete
sker på många nivåer och handlar om både stora och
små frågor. Vi har alltid mycket att vinna på att göra
saker ihop. Kraften till förändring finns alltid lokalt.
Varför i Järbo? Sedan i vintras är vi en grupp som
börjat träffas här i Järbo. Vi pratar om vad vi vill och
kan och vill uppleva. Det kan handla om så enkla saker
som att köpa lokalt producerade varor och att prata
om effekten av en mer medveten konsumtion. Det
handlar också om det sociala, att mötas och ha kul!
Andra gånger blir det aktiva insatser för miljön, föreläsningar, kurser och ungdomsverksamhet. Vi hoppas
nå och få med människor i alla åldrar och grupper.
Vi som drar igång Omställning Järbo har börjat
lägga grunden. En sak är att det är viktiga frågor, lika
viktigt är att det är givande på ett personligt plan och
att det är roligt. Det krävs inget medlemsskap för att ta
del av aktiviterna, det är bara att ”hänga på”. Du deltar
i det som lockar Dig. Omställning Järbo står bakom ett
rikt programutbud. Håll utkik! Du är också varmt välkommen att själv bidra och föreslå! Ring 0290 - 700 01
Efter att vi kommit igång med dessa planer har Järbo
korats till pilotby! Det kallas pilotby för omställning i
praktiken och innebär att Omställning Järbo får en
summa öronmärkta pengar för verksamhet. Det är
LEADER Gästrikebygden som utsett Järbo och Åmot
till pilotbyar. I Berslagen ska ett par byar utses.
Hurra för Järbo! - En av 4 pilotbyar i hela Sverige!

Framtidsveckan genomförs varje år på många
håll i landet. I Järbo hade vi många aktiviteter 13-21
april. Nu följer vi upp och jobbar vidare. Redan den 4
maj genomfördes en workshop om återbruk som 38:e
gatan ledde. Föreningen Kulturand har mer på gång
på det temat, bl.a. byggen med återvunna material och
ett projekt där delar av skrotade cyklar (som Gästrike
Återvinnare samlar in) blir pedalmaskiner. se:
www.pedalkraftjarbo.se
Under framtidsveckan påbörjades också en serie om
permakultur. Serien fortsätter med en träff per
månad året ut om spännande sätt att tänka och odla.
Man kan vara med på de träffar man vill. Vi kommer
också att ha en ”boklåda” med litteratur att låna från.
Också till denna serie har vi fått stöd av LEADER.
För mer info ring: 0290 -700 01.
En av personerna i den grupp som dragit igång
Omställning Järbo är Petra Smyth. Hon är en svenska
som bott i USA i många år. Nu är hon tillbaka och har
landat just i Järbo som hon gillar. Det är hon som
driver den enda 4H-föreningen i hela Gästrikland.
Hon letar med ljus och lykta efter en stor gård att hyra
och kanske senare köpa, där verksamheten kan
blomma och där det i framtiden kanske kunde bli en
hel ekoby. Har Du tips om var hon kan hitta en
lämplig gård? Kanske är Du själv intresserad att bli
med i det långsiktiga projektet? Ring: 076-100 24 68
Det blir ett speciellt tillfälle i maj 2014 då hela Sveriges
LandsbygdsRiksdag genomförs i Sandviken. Då ska vi
förstås finnas med. Hoppas att det vi gör i Järbo ”smittar”.
Detta blad är tryckt med stöd av Trycktrean, ett
Järboföretag, som valt detta fina papper som är gjort av
enbart återanvänd pappersmassa!
Mer info på www.omstallningjarbo.se och
www.jarbo.biz , på facebookgruppen ”Omställning
Järbo” samt på biblioteket och anslagstavlor. Du kan
även ringa Omställning Järbo på tel 0290 - 700 01

samverkar för evenemang nämnda på detta blad med:

