I JÄR B O

SO L CE L L E R
”Solgubben” Bosse demonstrerar solceller och serverar solgräddade våfflor.

Fredag 12 april kl 15 - 18
vid ICA Järbo

LANSERING AV LOKALPR O DU C ER A D E VA R OR
Järbo Lanthandel satsar på lokalproducerade varor av många slag. Idag
öppnas en ny avdelning i butiken!

Lördag 13 april kl 10 - 19
Lanthandeln, Järbovägen 985

SO L CE L L E R i g en
Då vi hoppas att Ni som är intresserade
av byggande ska komma till Gullsjövägen 27 dessa dagar så kommer
”Solgubben” Bosse att visa solceller och
servera solgräddade våfflor där i helgen.

Lördag 13 april kl 11 - 14
Söndag 14 april kl 11-14
Gullsjövägen 27, Järbo

KAN MAN KOMBINERA
GAMLA OCH NYA
BYGGNADSTEKNIKER?
Kan gamla och nya byggnadstekniker
och koncept kombineras för att ge
hållbara bostäder? Jan Akander Tekn.Dr.
Avd. Bygg-, energi & miljöteknik Gävle
Högskola. Soppa, solvåfflor & föredrag 50:-

Lördag 13 april kl 12 - 14
Gullsjövägen 27 Järbo

TIDSRESA TILL år 2033
Vi står nu, 2013, inför att behöva hantera
klimatutveckling, ekologisk obalans,
resursbrister (tex. energi, fosfor,
näringsrik mark, friskt vatten och viktiga
metaller) och en världsekonomi i kris. I
en Interaktiv workshop, ett ”lajv”, gör vi
en lekfull tidsresa till år 2033 och livet i
en deltagarekonomi, ett samhälle utan
centraliserad makt, där vi tagit kontroll
över våra resurser och kan välja hur och
vad vi ska producera.

Lördag 13 april kl 15 - ca 19
Järbo Folkets Hus
OBS: FÖRANMÄLAN
tel 0290 - 700 01 eller via
Facebookgruppen Omställning
Järbo senast den 11 april.

LERBYGGE: HISTORIK
OCH ARKITEKTUR
Vackra bilder och inblick i hur människor
byggt hus med lera genom årtusenden &
i olika länder. Michael Bergman,
landskapsarkitekt, under många år
ordförande i Lerbyggeföreningen berättar
och inspirerar. Soppa, solvåfflor och
föredrag 50:-

Söndag 14 april kl 12 -13:30
Gullsjövägen 27, Järbo

GUIDAD VISNING AV
NÅGRA LERHUS
Upplev hus byggda i olika tekniker.

Söndag 14 april kl 11- 16
Gullsjövägen 27, Järbo

JORDSKEPP
Arkitekt Michael Reynolds har i 40 år
utveckat häpnadsväckande hus. T.ex. tas
regnvatten tillvara och används flera
gånger, man odlar mat i växthusdelen,
producerar egen el, o.s.v. Ulrika
Nordqvist-Gräll, ingenjör från Järbo är
den första svensken utbildad vid Earth
Ship Academy. Eric Ficinius är också
utbildad där. De visar bilder och berättar
om byggprinciper för Jordskepp.

SVERIGE ST ÄLL ER OM
värdet av lokala initiativ
Jan Forsmark är koordinatör för HELA
SVERIGE SKA LEVA som också är
”paraply” för omställningsrörelsen i
Sverige. Kvällen kan vara steg 1 för dem
som vill gå en utbildning som fortsätter i
maj. (se nästa sida)

Tisdag 16 april kl 19- ca 21
Järbo Folkets Hus

FETVED - naturligt
”tryckimpregnerat” virke
Om”bortglömda” metoder för ekologisk
impregnering av, trä s.k. fetved. Mikael
Edström ordförande i Föreningen
Fetvedens vänner berättar

Onsdag 17 april kl 18- ca 21
Missionskyrkan, Oppsättarv. 23 Järbo

INFORMATION OM
TRÅDLÖSA NÄTVERK
OCH MOBILTELEFONER
Mona Nilsson, författare, journalist och
debattör berättar om forskning och ger
konkreta råd.

Torsdag 18 april 19 - ca 21
Järbo Folkets Hus

Söndag 14 april kl 14 - 15:30
Gullsjövägen 27, Järbo

LÖRDAG MED LERA

KAMPEN FÖR MILJÖN

Guidade visningar av lerhus byggda i
olika tekniker. Om vädret tillåter: tillfälle
att prova på någon teknik.

18-åriga Alva Snis Sigtryggsson,
fältbiologen som startade rörelsen för
Ojnareskogen på Gotland och fick pris
som årets Svenska miljöhjälte i fjol
berättar och inspirerar unga och äldre.

Måndag 15 april kl 19 - 21
Folkets Hus Järbo

P E RMAKU LT UR &
TILLFÄLLE ATT BYTA FRÖ
Introduktion till tänkesätt och
odlingsprinciper som efterliknar naturens
egna växtsätt. Philipp Weiss insprierar
och undervisar. Enkel middag serveras
från kl 18. Tillfälle att byta frö och
sticklingar. Förtäring & föredrag 50:-

Lördag 20 april 10-14
Gullsjövägen 27

BLI ETT MED HÄSTEN
För Dig som älskar hästar och/eller är
intresserad av ledarskap/personlig
utveckling. Vi demonstrerar och erbjuder
möjlighet att prova på, i första hand för
ungdomar.

Lördag 20 april kl 15-17
Bakom Yllefabriken

Måndag 15 april kl 19 - ca 21
Gullsjövägen 27, Järbo

VÅRSALONG PÅ LOPPIS
I Järbo gillar vi återanvändning!

Tisdag 16 april kl 16 - 19
Loppis i Järbo Folkets Hus
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VARFÖR OMSTÄLLNING
& VARFÖR FRAMTIDSVECKA
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 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. Du är också varmt välkommen att
själv bidra. Omställning Järbo står bakom ett rikt
programutbud. Håll utkik!
Glad nyhet: efter att vi kommit igång med dessa planer
har Järbo korats till pilotby! Det kallas pilotby för
omställning i praktiken och innebär att Järbo får
öronmärkta pengar för just den här verksamheten.

	
  	
  	
  

	
  

Publicitet kommer på P4 Gävle kl 11:30 på måndag
8/4 i ett reportage om pilotbyarna. I Arbetarbladet
skrevs det 31/3 att Järbo och Åmot utsetts till
pilotbyar. Den 5/4 skrevs mer om pilotby Järbo och
snart kommer mer i Kuxabladet, Gästriklands tidning
och Annonsbladet. Det är LEADER Gästrikebygden
som utsett Järbo och Åmot till Pilotbyar och bistår
ekonomiskt. I Berslagen ska också ett par byar utses.
Alltså 4 byar i Sverige!
Framtidsveckan är 13-21 april på många håll i
landet. Aktiviteterna i Järbo läser Du om på andra
sidan. Varmt välkommen! Den enda aktivitet som
kräver föranmälning är ”Tidsresa till år 2033”.
En superb ingång till att förstå vad allt det här handlar
om är Jan Forsmarks föreläsning på tisdagen
den 16/4 i Folkets hus. Du som blir sugen av Forsmarks introduktion kan också gå kurs 18-19 maj. Du
anmäler Dig före 24 april och kan då sponsras med
hela kursavgiften tack vare stöd från LEADER & X-ing.
Måndagens föredrag om permakultur är upptakten
på en serie träffar som kommer att genomföras om
detta spännande sätt att tänka och odla. Självklart kan
man gå bara en gång, t.ex. den 15/4, men man kan
komma 8-9 gånger och få mer inblick. Också till denna
serie har vi fått stöd av LEADER.
Det blir ett speciellt tillfälle i maj nästa år då hela
Sveriges LandsbygdsRiksdag genomförs i
Sandviken. Där kommer vi att redovisa våra
erfarenheter. Vi hoppas att vad vi gör i Järbo smittar...
Mer info inom kort på www.omstallningjarbo.se ,
www.jarbo.biz, och på facebookgruppen ”Omställning
Järbo” samt på biblioteket och anslagstavlor. Du kan
också ringa Omställning Järbo på tel 0290 - 700 01

