Medlemsbrev Klimataktion Uppsala januari 2020

Onsdag 22 januari, 18.30
Årsmöte för Klimataktion Uppsala på ABF, S:t Persgatan 22 B
Välkomna till årsmötet! Dagordningen och alla handlingar finns tillgängliga i vårt
dokumentarkiv, se
https://drive.google.com/drive/folders/1kH0ATqP4KBb7p48BXmrl8Xni_qXib6we
Utöver årsmötespunkterna kommer vi att ta upp en del frågor kring planeringen av
vårens aktiviteter, bl a föreläsningar och politisk påverkan på kommunen.
Fika utlovas!
Alla gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna!

Onsdag 29 januari 18.00 - 19.30
Jordad - enklare liv i kollapsens skugga
David Jonstad skriver i böckerna Kollaps – Livet vid civilisationens slut och Jordad om
hur en världsordning byggd på billig olja och evig tillväxt börjar falla isär. Han spår en
framtid där marken, snarare än marknaden, tryggar vår försörjning.
Med inspiration från historia och samtid visar han hur våra liv inte bara kan bli mer
hållbara, men också friare och mer meningsfulla genom ett mer jordnära liv.
David Jonstad har själv lämnat ekorrhjulet i storstaden för ett enklare liv på landet. I
denna resa tar föreläsningen sin början. Han är uppväxt i Stockholm men bor numera i
Dalarna.
Mer om Jordad: http://davidjonstad.se/bocker/jordad/
Uppsala stadsbibliotek, Mallas sal, inget inträde, kom i tid om du vill vara säker på en
plats!
Arr: Klimataktion, Uppsala stadsbibliotek, Naturskyddsföreningen och ABF

Fridays For Future. Nu den 68:e fredagen i Uppsala
Klimatstrejk Uppsala / Fridays For Future Uppsala är ett partipolitiskt obundet nätverk
av föreningar i Uppsala och Uppsalabor i alla åldrar som arrangerar klimatstrejker varje
fredag kl. 15 – 17 på Forumtorget i Uppsala. Målket med klimatstrejkerna är att få
Uppsala och Sverige att leva upp till Parisavtalet och 1,5-gradersmålet. Klimatstrejk
Uppsasla är en del av den globala rörelsen Fridays For Future. Mer information på
facebooksidan https://www.facebook.com/klimatstrejkuppsala/

Kom och slut upp! Tag gärna med ett eget plakat eller välj bland de som finns. Det finns
flygblad att dela ut eller också kan du bara stå en stund och därmed visa att vi när
många som insett allvaret.
Du kan stödja Klimatstrejk Uppsala med att sätta in ett bidrag via Klimataktion Uppsala
swish-nummer som är 123 221 0417. OBS VIKTIGT! Betalningar måste märkas med
meddelandet FFF så att Klimataktions kassör kan föra över pengarna till rätt bankkonto.
Pengar behövs för att trycka det nya flygbladet som är under utarbetande och även för
omkostnader vid nästa GLOBALA STREJK den 24 april

