
Kalendarium 
Framtidsveckan 
9-17 april 2011

Lördag 9/4
Klädbytardag på Bjursås skola. 
Byt till dig en kofta, ett par jeans och en T-shirt – du sparar 8000 liter vatten, 2,7 kg kemikalier och 
70-180 kWh jämfört med nyinköp.
(8/4 18-20 inlämning av kläder)
Tid/plats: 11-14 klädbyte, Bjursås skola, matsalen
Gunilla Roos, 023-509 87, guru.bod@telia.com
Arr: Naturskyddsföreningen i Falubygden

Invigning av laddstope för att ”tanka” elbilar i Linghed. 
Information om vindkraften på Tavelberget.
Tid/plats: kl 11, Lingheds Livs
Daniel Asplund. 070- 349 46 19. daniel.aspund@gev.se
Jacob Ebner, jacob.ebner1@gmail.com 
Arr: DalaVind, Falu Energi & Vatten 
Intresseföreningen Framtid i Linghed

Trädgårdsseminarium på Dalarnas museum
Köksträdgård & Slow Food. 
Odla gourmetgrönsaker – ekologiskt, effektivt och i liten skala, Lena Israelsson. Biodynamiskt – 
odling och bin till husbehov, Lasse Hellander. Från avfall till grönsak, Olle Sjöholm. Slow Food – 25 
år, Carlo Barsotti. Försäljning av kulturväxter och litteratur.
Tid/plats: kl 11-16.30, Dalarnas museum, Falun
Ing-Marie Eckestad, Dalarnas museum, 023-76 55 07, ing-marie.eckestad@dalarnasmuseum.se. 
Begränsat antal platser, förhandsbokning krävs. 
Kostnad för föreläsningar och eftermiddagsfika 360:-.
Betala avgiften senast 2 april bg  792-5381. Märk inbetalningskorter med deltagarnamn + 
”Trädgårdsseminarium”
Frågor om programmet: anna.kallstrom@dalarnasmuseum.se, maria.bjorkroth@dalarnasmuseum.se.
Arr: Dalarnas museum och Dalarnas hembygdsförbund
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Leksands Kulturväxter, utställning och försäljning
Tid/plats: 11.00 – 16.30, Dalarnas museum, Falun
Agneta Magnusson, agneta.magnusson@spray.se
Nils e. Westling, 070 – 574 81 77, nils.westling@sv.se 
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan

Köksträdgård & Slow Food, trädgårdsseminarium
Tid/plats: 9/4 kl 11.00 – 16.30, Dalarnas museum, Falun
Maria Björkroth, maria.bjorkroth@dalarnasmuseum.se 
Arr: Dalarnas Hembygdsförbund och Dalarnas museum

Jack Sahlberg – sveriges ende nu levande megafonpoet featuring TenPiecesofMachinery - framför 
ord och trumlandskap. Budskapet är WAKE UP!
Tid/plats: kl 12.00, Falangallerian
Sofia Möller Skog, 070-649 96 68  Sofia.Moller-Skog@sensus.se, sofia.mollerskog@gmail.com
Jack Sahlberg, 076-138 27 19 jack.sahlberg@earthling.net 
Arr: Sensus 

Främby Udde Green Resort: 
Vi har precis bygg klart vår ”gröna” anläggning.
Och vill nu visa upp och utveckla våra klimatsmarta lösningar för uppvärmning av våra hus, 
transporter, matlagning och aktiviteter etc. 
Vårt mål är att hjälpa till med omställning till ett hållbart samhälle och genom vår 
Resort, som är ett mikrosamhälle, kunna visa på goda exempel.
Tid/plats: 9-17 april mellan 12-16, Främby Udde Resort 
Pär Allanson, VD, par@frambyudde.com  ,   073-511 84 99, 023-19784
www.frambyudde.com
Arr: Främby Udde Resort 

Invigning av konstutställningen Recycle Art och Framtidsveckan. 
19.00 Varför har vi arrangerat Framtidsveckan? Bernt Lindberg.
Därefter livescen med akustiskt tema (se nästa programpunkt). 
Tid/plats: 18.00 – 22.00, Magasinet, Falun
Jan Ekebjär, 070 – 2374311
jan.ekebjar@studieframjandet.se
Arr: Gruppen Pauses, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och studerande vid Högskolan 
Dalarna

Livescen (i samarbete med Recycle Art) 
Musikframföranden med akustiskt tema, tillsammans med konstutställningen Recycle Art,
Tid/plats: ca tid, kl 20-22, Magasinet, Falun
Johanna Rosenblad, 073-204 79 15, j.rosenblad@live.se
Annika Olsson, 070-574 30 02, soundofannika@hotmail.com
Arr: Studerande, Högskolan Dalarnas Ljud- och musikutbildning

Söndag 10/4
Främby Udde Green Resort: 
Tid/plats: 9-17/4 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4
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Öppet Hus på 36 organic m²
Kom på öppet hus i slutskedet av ett litet husbygge. 36kvm som byggts eftertänksamt. Där kvalité, 
behov och charm har gått före lågpris, slit och släng. 36kvm som skapats med material som är 
återanvända och/eller noga utvalda för att inte påverka miljö eller människa negativt. Det bjuds på 
ekologiskt fika och så kommer Svarte Sören finnas på plats för att koka tjära! Läs mer på 
36organicm2.blogspot.com
Tid/plats: 13.00-18.00 Övre Glamsarvet, strax utanför Falun. Gamla Leksandsvägen, t h före 
Önsbacksdammen.
Sara May Kahl, 070-675 11 64, 36organicm2.blogspot (maila helst)
Arr: 36 organic m², Studiefrämjandet

Vem vill vara med och jobba med Omställning Falun? 
Idéer om vad ni vill göra?
Tid/plats: kl. 16.00, Magasinet, Falun
Bernt Lindberg, 023-299 12, bernt-lindberg@telia.com 
Arr: Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet

Om vi ska ska rädda vår planet, måste vi göra det nu!
Naturfotografen Stig Mylfalk från Rättvik visar naturbilder och sina mycket speciella och vackra 
bilder på naturväsen samt berättar om dem. Sedan fikar vi och minglar.
Else Peters och visar filmmaterial om Medskapa Framtiden - en globalt hållbar, socialt rättvis och 
meningsfull värld som vi skapar tillsammans. 
Initiativet kommer från ursprungsbefolkningen i Ecuador och deras organisation Pachamama Alliance 
som sprider kunskap och engagemang genom symposier i större delen av världen.  Om vi ska ska 
rädda vår planet, måste vi göra det nu.
Tid/plats: kl 17.00 - ca 20.00, Hyttgatan 28 i Elsborg i Falun (mittemot OKQ8-macken)
Inträde kr 60 vilket är självkostnadspris för lokal och fika.
Info och anmälan (pga fikat) sker till Else Peters tel 023-711541 eller mobil 0731-512 513. 
Mejladress: else_peters45@hotmail.com
Arr: Nätverket Tankens Kraft - en oberoende mötesplats för alla

Måndag 11/4
Främby Udde Green Resort: 
Tid/plats: 9-17/4 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4

Workshop för barn ledd av Lisa Karlgren, 
Bygg Robotar av gammalt skrot.
Tid/plats: kl 10.00 och kl 13.00
Studiefrämjandets lokal i Svärdsjö. Borgärdetsvägen 36.
Lotta Johansson 070-306 95 00
Arr: Studiefrämjandet Södra Dalarna

Eva Lövkvist från ABF föreläser om; Fairtrade – Rättvisemärkt.
Dina val hjälper till att skapa en rättvisare värld. 
Tid/plats: kl 11-12 ABF Bryggare, Trotzgatan 47 Falun
Karin Bergkvist, 023- 220 70, karin.bergkvist@abf.se
Arr: ABF, södra/östra Dalarna
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Matupproret
Camilla kommer att vända sig till barnfamiljer och berätta om vikten av att äta mat utan onödiga 
tillsatser. Vi kommer även att bjuda på mat och ge tips på recept. Camilla kommer även att berätta lite 
om Matupproret som hon startat.
Tid/plats: 12.00 Studiefrämjandets lokal, Svärdsjö. Borgärdetsvägen 36 
Lotta Johansson 070-306 95 00
Arr: Studiefrämjandet södra Dalarna, Camilla Sparring, Matupproret

Fairtrade – Rättvisemärkt.
Eva Lövkvist från ABF föreläser om hur Dina val hjälper till att skapa en rättvisare värld. 
Tid/plats: kl 18-19 ABF Bryggare, Trotzgatan 47 Falun
Karin Bergkvist, 023- 220 70, karin.bergkvist@abf.se
Arr: ABF, södra/östra Dalarna

Utställning Recycle Art 
18.00 Megafonpoet Jack Sahlberg, 
18.45 Gittan Matsson föreläser om Ekologiska fotavtryck.
Tid/plats: 16.00 – 20.00  Magasinet, Falun
Jan Ekebjär, 070 – 237 43 11
jan.ekebjar@studieframjandet.se
Arr: Gruppen Pauses, Studiefrämjandet och Sensus

Hjälpas åt att må bra 
– en nyckel till klimatomställningen. Johan Hallberg, läkare i Dalarna, presenterar ”den tredje vägen” 
till det hållbara samhället.
Tid/plats: kl 19-21 Stadsbiblioteket, Falun
Johan Hallberg
johan.hallberg@ltdalarna.se
Bernt Lindberg 023-299 12, bernt-lindberg@telia.com 
Arr: Studiefrämjandet

Tisdag 12/4
Framtidstema på förskolan Stefansgården
Den ordinarie verksamheten genomsyras av Framtidsveckans tema - miljö, rättvisa, social gemenskap. 
Ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt fika serveras.
Sensus utställning ”Världen i vår vardag – vad händer med vårt klimat”.
Tid/plats: Kl 9-12 
Tisdag 12 april: Öppen förskola 
Stefansgården, Vandrarvägen 2 (Hälsinggården) Falun
Sofia Möller Skog, 070-649 96 68  Sofia.Moller-Skog@sensus.se, sofia.mollerskog@gmail.com
Kerstin Olars, kerstin.olars@svenskakyrkan.se 023-545 42
Arr: Kyrkan – Stefansgården, i samarbete med Sensus 

Främby Udde Green Resort: 
Tid/plats: 9-17 april 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4

Kom och lär dig sticka! 
Vi fikar och stickar under ledning av Ulla Edlund.
Tid/plats: kl 13.00-15.00 Studiefrämjandets lokal Svärdsjö. Borgärdetsvägen 36
Ulla Edlund. Arr: Studiefrämjandet Södra Dalarna.
Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 
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Föredrag av Luz Parling om hur du känner igen och väljer vardagsprodukter (som hygienprodukter) 
som är bra för oss och vår gemensamma miljö. Ekologisk friskvård- & hudvårdsterapeut, leg. 
sjuksköterska. (kostnadsfritt) 
Tid/plats: kl 15, Centralcaféet Falun.
Kontaktperson
Luz Parling, 073 800 789 53 
e-post: luzpi221@ymail.com , 
hemsida: www.ecopiel.webs.com 
Du hittar oss också på Facebook. 
Arr: Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 

Pedagogiskt café, kring temat ”Polhem, tekniken och framstegstron – 
hur kan skolan arbeta för en hållbar framtid?”
Tid/plats: 14-16, Teknikverkstan vid Falu Gruva
Gordon Eadie, 023-862 39, gordon.eadie@falun.se
Arr: Falu Naturskola/Teknikverkstan/Studiefrämjandet

Täljstuga för barn och föräldrar, max 15 deltagare
Tid/plats: 18-20, Lilltorpet, Logen
Bengt Jonsson, Föranmälan till Bengt Jonsson, 023-3312414, bjosone@yahoo.se
Arr: Falu Naturskola/Dalarnas Hemslöjdsförbund/Studiefrämjandet

Vattenvård i skog och mark 
Skogen och vattenvårdande åtgärder. Ansamling av kvicksilver i vattenhålor i vår natur är ett problem. 
Vad kan vi göra för att göra skadan mindre? Föreläsning, samtal och info. 
Tid/plats: kl 18.00-20.30
Studiefrämjandets lokal Svärdsjö. Borgärdetsvägen 36
Lotta Johansson 070-306 95 00
Lars Gunnarsson, 0250-152 96, brorlarsgunnarsson@gmail.com
Arr: Lars Gunnarsson, konsult åt skogsbolag gällande vattenvårdsåtgärder för skogsbrukare. Daniel 
Palm, konsult åt Skogsstyrelsen

Magasinet
16.00 Utställning Recycle Art, 

18.30 Teater Albatross - bortom havet. En berättarföreställning med sång och musik från Afrika. 
Efter föreställningen finns utrymme för diskussion och visning av en film om utfiskningen längs 
Kameruns atlantkust.
 Achille bor i en liten fiskeby vid Afrikas västkust. En dag börjar det komma utländska 
industrifiskebåtar och fiskar upp all fisk vid kusten. Folket i byn, som levt på fisket, ser maktlösa på 
hur deras levebröd försvinner och för att överleva tvingas Achille flytta till storstaden. Han växer upp 
och får barn, börjar jobba på FN och flyttar med sin familj till New York. I maktens centrum slåss 
Achilles för hållbar utveckling och rättvisa för folket i sitt hemland. (Bortom Havet är en underbar  
föreställning, helt unik. Isabella Lövin i Konflikt i P1).
Tid/plats: 16.00 – ca 21.00, Magasinet, Falun
Jan Ekebjär, 070 – 237 43 11, jan.ekebjar@studieframjandet.se
Arr: Gruppen Pauses, , Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet och Falu kommun

Teater: 
Audiens av Vaclav Havel
"....jag håller på att ramla av stolen av skratt...sanslöst rolig utan att tappa fokus på spänningen... En  
riktig höjdare"/SvD
Läs hela recensionen  http://www.svd.se/kulturnoje/scen/skarp-maktskildring_6007699.svd
"Genuint roligt. Helt oemotståndligt faktiskt"... klassiskt skickligt karaktärsskådespeleri, som pekar  
mot Molières och Shakespeares stora roller"./Falu Kuriren
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"Ett absurt och burleskt teaterstycke"./DD 
En komedi i en akt om den svartlistade författaren Vánek som istället för att lyfta sin penna får lyfta 
tunga öltunnor på ett bryggeri. En dag får han audiens hos chefen Sládek och ett erbjudande som är 
svårt att motstå, men som kostar...Med absurd humor och väldigt mycket öl beskriver pjäsen det 
politiska spelet om hur man anpassar sig för att nå framgång. Václav Havel valdes till 
Tjeckoslovakiens president 1989 efter många år som politisk dissident. Han hade en aktiv roll i 
Pragvåren 1968 och var en av de drivande bakom medborgarrättsrörelsen Charta 77, vilket ledde till 
att han greps och fänglades flera gånger. Havel har fått många utmärkelser, bl.a. Olof Palmepriset 
1989 för "hans konsekventa och modiga insatser för sanning och demokrati. "Václav Havel slog 
igenom som dramatiker 1963 med Trädgårdsfesten. Audiens är en av tre pjäser som Havel skrev i 
slutet av 70-talet. Övriga två är Vernissage och Protest. Audiens skrevs 1975. Audiens hade urpremiär 
i Wien i oktober 1976, men kunde under lång tid bara spelas utomlands. Först i januari 1990 fick den 
premiär i Tjeckien.
Tid/plats: 19.00, Dalateatern, Falun 
Mats Höjer 023-77 611, 070-668 50 86, mats.hojer@dalateatern.se
Arr: Dalateatern

Onsdag 13/4 
Medvetna val 
Anders Thuresson Medvetna val kommer att ordna medvetna aktiviteter tillsammans med de 
Klimatpirater som deltagit i hans projekt.Vi kommer att diskutera och praktiskt visa vad man kan göra 
för att tex minska elförbrukningen.
Tid/plats: kl 10.00-15.00. Vi bjuder på mat klockan 12.00-13.00.
Studiefrämjandets lokal i Svärdsjö.Borgärdetsvägen 36.
Lotta Johansson 070-306 95 00
Arr: Studiefrämjandet Södra Dalarna
Anders Thuresson

Främby Udde Green Resort: 
9-17 april 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4

Workshop- skapa med skräp
Gör ljuslyktor, dekorationer med ståltråd, hönsnät. 
Ta med eget material eller använd det som finns hos oss. Gratis att delta.
Tid/plats: kl 13-16, ABF Bryggare, Trotzgatan 47 Falun
Karin Bergkvist, 023- 220 70, karin.bergkvist@abf.se
Arr: ABF Södra Dalarna

Framtidsguidning – vandring och diskussion om framtidens skogar
Naturvärde eller produktionsskogar - hur ser framtidens skogslandskap ut? Naturguidning och 
diskussion om hållbar utveckling i skogslandskapet.
Läs mer på www.naturguider.se  
Tid/plats: kl 16-17.30, Falun, Lugnets Naturreservat. Samling vid parkeringen på Sjulsarvet.
Mikael Källman, 0768 – 48 44 41
Arr: Naturskyddsföreningen i Falun och Dala Naturguider, Studiefrämjandet

Återskapa ett kulturlandskap. Guidning i Dikarbackshagarna
Tid/plats: kl 18-20, Dikarbackshagarna, parkering Lilltorpet
Helge Sonntag, 023 – 821 00, helge@sonntag.se
Arr: Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet
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Öppet möte om ”Omställning och framtidsrealism” 
Föredrag och diskussion. Resurspersoner: Kåre Olsson, Skattungbyn, medförfattare till boken 
”Behovet av en ny förståelse. Lena Pacha Högberg och Jan Larsson, båda engagerade i ”Omställning 
Ludvika”.
Tid/plats: kl 18.30-20.30. (fika från kl 18.00) Gamla Elverket, lokal Demokraten, Ölandsgatan 10, 
Falun
Monica Lindh, Vänsterpartiet Falun (Ordinarie ledamot av Miljönämnden Falun)
023-34585, 070-275 77 30, monica.lindh@telia.com
Arr: Vänsterpartiet Falun

Skåda fågel
Isvaksspaning vid Masugnen, Korsnäs, Falun. 
Samling vid Masugnen kl 19.

En vildmarksfärd i Kanada
135 mil i träkanot. Alma Bågefalk och Frida Söderlind berättar och visar bilder.  Sommaren 2010 
genomförde de en grupp på åtta, en nära tio veckor lång kanotfärd i norra Kanada, från skogsland till 
tundra. Det var en gemensam dröm att få vara ute en hel sommar och uppleva livet och stillheten i en 
vildmark som ännu är i det närmsta opåverkad av människan. Under färden upplevde vi 
vildrensvandringar, myskoxar, havsörnar, enorma sjöar, storartat fiske, brusande forsar, mäktiga fall, 
soliga högsommardagar och de första höststormarna. Vi upplevde också osedvanliga mängder mygg 
och ett oväntat äventyr då hela vår köksutrustning sjönk i en fors. Efter 66 dagar borta från 
civilisationen avslutade vi färden i en liten inuitby vid utloppet till Hudsons Bay. 
Tid/plats: kl.19.00. , Falu Stadsbibliotek 
Birgitta Hellström, 023-824 77, birgitta.hellstrom@falun.se
Arr: Kultur- och ungdomsförvaltningen Falu kommun och Studiefrämjandet

Teater: Audiens av Vaclav Havel
Tid/plats: kl 19.00, Dalateatern 
För detaljerade uppgifter – se 12/4
Arr Dalateatern

Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 
Föredrag om hur du känner igen och väljer vardagsprodukter (som hygienprodukter) som är bra för 
oss och vår gemensamma miljö. av Luz Parling. Ekologisk friskvård- & hudvårdsterapeut, leg. 
sjuksköterska. (kostnadsfritt) 
Prova på ekologiska behandlingar fr 50 kr
Tid/plats: 13-15 april, Falun, lokal ej faställd. 
Luz Parling,  073-800 789 53,  luzpi221@ymail.com , hemsida: www.ecopiel.webs.co  .   Du hittar oss 
också på Facebook. 
Arr: Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 

Torsdag 14/4 
Syworkshop av återvunna material. 
Ulla Edlund Önskekällan kommer att visa hur man kan använda sig av återvunna tyger och kaffepaket 
för att producera nya produkter.
Därefter berättar Bernt Lindberg om tankarna bakom Omställning Falun och visar utställningen med 
idéer om omställningen.
Tid/plats: kl 10.00-15.00 (vi bjuder på lättare lunch). Studiefrämjandets lokal Svärdsjö. 
Borgärdetsvägen 36
Lotta Johansson 070-306 95 00
Arr: Studiefrämjandet Södra Dalarna.
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Öppen förskola på Stefansgården
Den ordinarie verksamheten genomsyras av Framtidsveckans tema - miljö, rättvisa, social gemenskap. 
Ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt fika serveras.
Sensus utställning ”Världen i vår vardag – vad händer med vårt klimat”.
Tid/plats: öppen förskola 11-14, Stefansgården, Vandrarvägen 2 (Hälsinggården), Falun
Sofia Möller Skog, 070-649 96 68  Sofia.Moller-Skog@sensus.se, sofia.mollerskog@gmail.com
Kerstin Olars, kerstin.olars@svenskakyrkan.se 023-545 42
Arr: Svenska Kyrkan – Stefansgården, i samarbete med Sensus 

Främby Udde Green Resort: 
Tid/plats: 9-17 april 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4

Vattenvård ur ett skogsbrukarperspektiv 
Lars Gunnarsson, konsult gällande vatten och skogsbruk. Daniel Palm Skogsstyrelsen. Hur kan man 
som skogsbrukare göra förebyggande åtgärder för att göra så liten skada på skogen som möjligt?
Tid/plats: kl 18.00-20.30. Med paus för fika 19.00. Vi bjuder på fikat.
Studiefrämjandets lokal Svärdsjö. Borgärdetsvägen 36.
Lotta Johansson 070-306 95 00
Arr: Studiefrämjandet Södra Dalarna

Magasinet idag
16.00 Utställning Recycle Art. 
16.30 Hela Sverige ska leva. 
17.15 Omställning Falun. Tankarna bakom och hur vi går vidare. Studieförbundens roll. Medverkar 
gör Bernt Lindberg
18.00 kommer Kocken Sven-Åke Larsson föreläser om viltmat. Sven-Åke har, med sin bakgrund som 
landslagskock och tidigare årets kock, i många år varit engagerad inom svensk gastronomi. Bland 
annat som medlem i Svenska Kockars Förening och domare i matlagningstävlingar. 
19.15 Artisten Nilla Nielsen – se nästa programpunkt nedan
Tid/plats: 16.00 – ca 21.00., Magasinet, Falun
Jan Ekebjär, 070 – 237 43 11, jan.ekebjar@studieframjandet.se
Arr: Gruppen Pauses, Studiefrämjandet, Dalarnas Bildningsförbund, Svenska Jägareförbundet och 
ABF

Konsert med Nilla Nielsen. 
Fantastisk liveartist med historia att berätta. Hon gör allt själv. Skriver låtarna, sjunger, spelar 
instrumenten, producerar och driver ett eget skivbolag.
Lika viktigt är hennes engagemang för djur, natur och mänskliga rättigheter. Texterna handlar ofta om 
hur vi människor behandlar varandra och om vårt jordklot. En av hennes låtar heter Blackwater och är 
tillägnad dem som drabbades av tsunamin 2004. Nilla Nielsen var själv en av dem...
Tid/plats: kl 19.15, Magasinet, Falun 
Karin Bergkvist, 023- 220 70, karin.bergkvist@abf.se
Arr: ABF, södra/östra Dalarna

Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 
Föredrag om hur du känner igen och väljer vardagsprodukter.
Tid/plats: 13-15 april 
För detaljerade uppgifter – se 13/4.
Arr: Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 
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Fredag 15/4 
Workshop redesign vintagekläder
Möjligheter att få hjälp att sy om eller designa om vintagekäder. Material inkl. vintagekläder finns att 
tillgå på plats. Symaskiner finns uppställda + lite andra verktyg.
Tid/plats: kl 10-16 Vi avslutar dagen med livemusik.
Vi kommer att bjuda på lättare lunch.
Studiefrämjandets lokal Svärdsjö.Borgärdetsvägen 36.
Lotta Johansson 070-306 95 00
Arr: Studiefrämjandet Södra Dalarna

Främby Udde Green Resort: 
Tid/plats: 9-17 april 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4

Musiklekis på förskolan Stefansgården
Den ordinarie verksamheten genomsyras av Framtidsveckans tema - miljö, rättvisa, social gemenskap. 
Ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt fika serveras. Sensus utställning ”Världen i vår vardag – 
vad händer med vårt klimat”.
Tid/plats: kl 14-16 Musiklekis
Stefansgården, Vandrarvägen 2 (Hälsinggården)
Sofia Möller Skog, 070-649 96 68  Sofia.Moller-Skog@sensus.se, sofia.mollerskog@gmail.com
Kerstin Olars kerstin.olars@svenskakyrkan.se 023-545 42
Arr: Svenska Kyrkan – Stefansgården, i samarbete med Sensus 

Magasinet idag
13.00 - 20.00 Utställning Recycle Art. 
14.00 – 17.00 För barn och barnsliga, bygg din egen robot av skrot.
17.30 – 19.30 Filmen Home med diskussion efter filmen. Moderator Bernt Lindberg. 
Tid/plats: 13.00 – ca 20.00, Magasinet, Falun
Jan Ekebjär, 070 – 237 43 11, jan.ekebjar@studieframjandet.se
Arr: Gruppen Pauses och Studiefrämjandet

Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 
Föredrag om hur du känner igen och väljer vardagsprodukter.
13-15 april 
För detaljerade uppgifter – se 13/4.
Arr: Ecopiel - Ekologisk kroppsvård & friskvård 

Lördag 16/4 
Främby Udde Green Resort 
Tid/plats: 9-17 april 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4

Naturlig Närvaro
För att få en djupare förståelse för den självklara och starka kopplingen mellan människa och natur 
behöver vi ibland lägga all fantastisk fakta åt sidan för att ta in sammanhangen på andra sätt. Under 
den här dagen erbjuds ni att ta del av naturen genom gemensamma övningar där ni får möjlighet att 
skärpa era sinnesintryck och uppleva naturen på ett nytt sätt.
Föreläsare: Emil Nilzon, utbildad inom den naturpedagogiska metoden ”Flow learning” och 
processledare.
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Tid/plats: 13– 17 (medtag grova skor, eget fika och ett bra sittlapp)
Rottnebyskogen, Falun (samling vid parkeringen mitt emot Rottneby herrgård)
Emil Nilzon, 0243-24 01 07, emil.nilzon@tystnaden.nu
Arr: Tystnaden – personalutbildning, processledning och projektledning

Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning
Telefonrådgivning: månd 09-12, torsd 13-16, tel: 023-832 85
Träffa Falu kommuns energi- och klimatrådgivare på Hem-Familj-Energi Mässan på Lugnet
Tid/plats: kl 10-17, Falun, Hem-Familj-Energi Mässan, Sporthallen, Lugnet
Mattias Ahlstedt, 023-821 14, mattias.ahlstedt@falun.se
Arr: Falu kommun, Energi- och klimatrådgivning

Tälja barkbåtar
Vi täljer barkbåtar och följer bäcken genom skog och hagar. Har småkrypen i dammarna vaknat? Du 
får låna täljkniv.
Tid/plats: Hyttbäcken genom Harmsarvets marker. Samling vid Lilltorpets parkering kl 14.
Anmäl till Sofia Andersson, sofiamargareta@spray.se, 023-29 999. 

Regnbågsfamiljer
Hur kan Falun bli intressant(are) för regnbågsfamiljer? Träffa andra regnbågsfamiljer, diskutera och 
utbyt erfarenheter!” Vi vill få kontakt med regnbågsfamiljer för att utbyta erfarenheter, höra 
synpunkter och idéer om förbättringar och åtgärder som skulle behövas i Falun för att göra Falun 
attraktivt och jämställt även för regnbågsfamiljer. Vilka frågor är viktiga att driva? Vilka erfarenheter 
har ni? Kom hela familjen och träffa andra regnbågsfamiljer. Givetvis är även andra som har intresse 
av frågorna välkomna!
Tid/plats: kl 14-16 , RFSL:s lokal, Myntgatan 10-14, vån 4
Karin Treviranus, 070-3985589, karin.treviranus@dalarna.rfsl.se
Arr: RFSL Dalarna

Heldagsfest på Magasinet
En levande dag med flera aktiviteter som pågår hela dagen. Konstutställningen Recycle Art, Catwalk 
arrangerad av Did U. Workshop Redesign. Tillfälle att anmäla sig till aktiviteter runt Omställning 
Falun. Kvällen avslutas med livemusik. 
Tid/plats: 12– 24, Magasinet, Falun
Jan Ekebjär, 070-237 43 11, jan.ekebjar@studieframjandet.se
Arr: Gruppen Pauses, Studiefrämjandet och Did U give the world some love today babe?

Söndag17/4 
Kostnadsfri och oberoende energi- och klimatrådgivning
Telefonrådgivning: månd 09-12, torsd 13-16, tel: 023-832 85
Träffa Falu kommuns energi- och klimatrådgivare på Hem-Familj-Energi Mässan på Lugnet
Tid/plats: kl 10-16, Falun, Hem-Familj-Energi Mässan, Sporthallen, Lugnet
Mattias Ahlstedt, 023-821 14, mattias.ahlstedt@falun.se
Arr: Falu kommun, Energi- och klimatrådgivning

Främby Udde Green Resort 
Tid/plats: 9-17 april 12-16
Detaljerade uppgifter – se lördag 9/4
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