Fri entré
Mässa med företag som har produkter för energiproduktion, och energianvändning samt rådgivning m.m.
Omställning Järbo arrangerar den här energidagen för att hjälpa dig att ta kloka beslut om din
energianvändning.

Gestrike Fönster har energisnåla, underhållsfria fönster.
Passa på att titta på några alternativ på energidagen.

Agera Energi och Järbo Elcenter har tekniken för att
fånga solenergin. Och med en Stirlingmotor blir du självförsörjande.
men var? Lönn AB, energikonsult mäter energitjuvarna
och ger råd om åtgärder.
Den går på el. Vi lottar ut ett antal korta åkturer med en
Tesla från Gävle Taxi. Tag med vår annons från Annonsbladet (14/4) och delta i lotteriet.

2015-04-06

Hur kan man driva ett jordbruk med solen? Kurt Hansson
berättar om sitt nytänk för att använda solenergi i jordbruk. Föredrag kl 13.

Tisdag 21 april i Järbo Folkets Hus
kl 18.30-21.00.
Varför är flickor bättre i skolan än pojkar?
Plats: Gullsjövägen 27, Järbo

Lördag 18 april
Kl 10

Guidad tur bland hus uppförda
med olika lerbyggetekniker.
Pris: 100 kr / person.

Jämställdhetskonsulten Kajsa Wahlström
drar storpublik med glädjefyllda föreläsningar som väcker eftertanke.
Kostnad 200 kr, fika ingår. Överskottet går
till föreningen Jädraås Friluftsskola Ekonomiska Förening

Kl 12

Lunch, därefter prova på lerbygge.
Pris: 200 kr inkl lunch.

Söndag 19 april kl 15
Fröbytardag i samverkan med
föreningen Sesam. Info om att bevara gamla
växter och lokala variationer. Info om hur vi
kan behålla mångfald i framtiden! Ingen avgift,
fika till självkostnadspris.

Lördag 18 april kl 10-14

Tisdag 21 april kl 18

Gratis kurs i ledarskap för barn och
ungdomar

Anlägg ”lasagnebäddar”, d.v.s. upphöjda odlingsbäddar. Pris: 80 kr inkl. fika.
Föranmälan till alla evenemang: Marjo Marthin
tel 0290-707 70
e-post: info@ekobyggmedlera.se

Med roliga övningar tränas koncentration,
kommunikation och problemlösning. Hästen hjälper dig att förbättra dina ledaregenskaper som respekt, tydlighet och
respons.
Plats: JRS ridbana, Genvägen 8
Arrangör:

Från måndag 20 april...

Naturhjältarnas 4H-klubb

Idéutställning på Järbo Bibliotek

Vi vill påminna om våra sommarläger för
barn på Björkmuren i Järbo. Många olika
aktiviteter under juni - augusti.

Att göra smarta och miljövänliga val är
ofta både enkelt och ekonomiskt. Med
den här utställningen hoppas vi kunna
inspirera och informera om saker och
val som gör skillnad här och nu mitt i
en vanlig vardag.
Biblioteket har öppet
Måndag och torsdag: 14-18
Tisdag och onsdag: 10-13

Läs mera på vår hemsida:
www.naturhjaltarnas4hklubb.n.nu

