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Söndag 22 september kl 10.00

Skördeutflykt
Vi samåker till Ängersjö, Alskogs grönsaksodling, 
för att vara med i skördearbetet. Anmäl intresse till 
johanna.paulsson@studieframjandet.se senast 12 
september.

Måndag 23 september kl 18.30
Ibland måste vi vara olydiga!
När är det okej att vara olydig? Vad innebär civil 
olydnad, varför vara olydig för att förändra samhäl-
let och hur? Ett panelsamtal med Alva Sigtryggsson 
och andra miljöaktivister samt en filosof lär oss mer 
och inspirerar.

Söndag 20 oktober kl 10.00
Skogsutflykt
Vi samåker till Kroksjö där Stig-Olof Holm visar på 
återskapande av våtmarker och naturlig skogsför-
yngring i stället för plantage. Anmäl intresse till
burholmannika@gmail.com senast 10 oktober.

Måndag 21 oktober kl 18.30
Varför biologisk mångfald? 
Sebastian Kirppu, ideell naturvårdare, menar att de 
spillror av mångfald som finns kvar måste värnas. Ag-
neta Andersson, professor vid Umeå universitet, berät-
tar om marin mångfald och hur vi ska agera för att få 
ett rikare hav.

Måndag 18 november kl 18.30
Är det bra med städer? Är Umeå bra?
Hur kan miljörörelsen påverka stadens utformning? 
Naturskyddsföreningens Göran Bergqvist funderar 
högt, svarar på egna och andras frågor om hållbarhet 
när städer förändras. 

Måndag 2 december kl 18.30
Har naturen ett egenvärde?
”Miljövänner” och ”exploatörer” är ofta överens om
att mänskliga intressen är den legitima grunden för
handling. Moralfilosofen Lars Samuelsson menar dock
att vi kan och behöver argumentera för egenvärden
i naturen för att driva miljövänliga handlingslinjer.

Biljettinformation Hämta gratis biljett hos Bokcafé Pilgatan tidigast 13 dagar före och 
senast söndagen innan varje cafékväll. Eller förbeställ biljett hos Bokcaféet (090-121830). 
Ej hämtade biljetter delas under cafékvällen ut till dem som saknar.
Mer information www.studieframjandet.se/umea

Plats för måndagarnas miljöcafé: Bokcafé Pilgatan (Pilgatan 14). Välkomna!

film & utflykter hösten 2013

Torsdag-söndag 19-22 september
Filmvisning och samtal
I samarbete med Folkets Bio visas ”In Transition 2.0” som lyfter omställningsinitiativ, ”Underkastelsen” om 
kemikaliesamhället, ”Världens säkraste kärnkraftverk” och succéfilmen ”More than honey”.
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