
ENERGICENTER VOLDPARKEN
KOBBELVÆNGET 65 - 2700 

.... alle grønne kræfter i 
Brønshøj, Husum og 
Tingbjergområdet. 
Kom og vær med til at fejre vores 
grønne bydel og de mennesker, 
der gør en forskel. Kom hvis du vil inspireres 
og har lyst til at være med til noget.

Hvor langt er vi kommet, hvad mangler 
vi, hvad går du med af idéer og hvordan kan vi 
hjælpe hinanden? 

Vi starter kl 14. med en virkelig god film, og 
har du allerede set den kan du i stedet hænge 
ud i cafeen, hvor der vil være skønne kager og 
drikke. Du kan også komme til 2. halvleg kl. 16, 
hvor det skal handle om alle de gode ting der alle-
rede sker og de ting som vi hver i sær har på ønske-
sedlen.  Herefter er der en festlig middag og mulighed 
for at hygge og netværke resten af aftenen og ud på 
natten. 

Det koster ikke noget at deltage
Der er 60 spisebilletter - først til mølle

Tilmelding og mere information
www.naturbyen.dk

Naturbyen handler om sammen at skabe et grønt for-
samlingssted, et naturværksted,  en naturskole og en fæl-
les indgang til grønne oplevelser og projekter i denne del 
af København. På www.naturbyen.dk
samler vi alle grønne aktiviteter og 
arrangementer i bydelen og 
nærmest omegn.

Bag arrangementet står Miljøudvalget under Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Dokumentarfilmen ”I morgen” (2017) 
En skøn film, der ikke bare er en film, men begyndelsen på 

en bevægelse, der søger at opmuntre lokalsamfund over 
hele verden til at ændre den måde vi lever på.

DE GODE FÆLLESSKABER 
v/ Tanja Ærtebjerg fmd. for Omstilling Danmark, have-
ambassadør for Praktisk Økologi og initiativtager til Den 

Bæredygtige Blomsterbutik ”Grønne Hjerter”.

BØRN OG HAVER 
v/ skolehaveentusiast Anne Tange om hvorfor det er vigtigt at få fat 

i børnene, og give dem brugbar lærdom og gode vaner fra barnsben, så 
de kan være med til at opdrage de voksne til ansvarlige mennesker, der 

tager vare på naturen. Og sig selv.

NÅR NATURPLEJE OG FÆLLESSKAB GÅR HÅND I HÅND 
v/ Troells Melgaard fra Utterslev Mose Naturplejelaug fortæller om 

de store perspektiver ved borgerskabt naturpleje. 

BYNATURAKTIVISME v/ Rikke Milbak driver bynatur-aktivisme fra 
sin parcelhushave ved Utterslev Mose. Målet er at inspirere hendes naboer 

til at fremme diversiteten af den nære natur

NATURBYEN - ER NOGET VI SAMMEN SKABER
v/ Michael Hoff fmd. for Miljøudvalget og Jens Christian Elle, miljø-

medarbejder i Lokaludvalget om arbejdet med at skabe et  levende cen-
trum for bæredygtig omstilling  i bydelen.   

 NETVÆRKSCAFÉ 
Hvordan han vi få endnu flere 

til ng til at ske og hvordan styrker
 vi vores netværk?


