Hej gode medlem af Grøn Omstilling
Regn og kølighed har indfundet sig, og I skal lige have lidt opdatering på relevante aktiviteter i den
nærmeste fremtid:

Prøv en elbil. Den 31. august.
I forbindelse med Citynatten 31. august vil der være mulighed for at se elbiler og få en prøvetur.
Arrangementet er på hjørnet af Grønnegade og Ringstedgade kl. 16:00
til 22.00. Benzin- og dieselbilerne skal jo alligevel fases ud, så hvorfor
ikke komme og prøve en el-bil nu. Det er Kørrent der organiserer det.
For mere information se http://kørrent.dk/

Foreningernes Dag. Den 1. september.
Foreningernes dag er i år lørdag den første september. Vi har lige
som sidste år en pæn stand hvor også repræsentanter for f.eks. Praktisk
Økologi Næstved vil være til stede. Vi vil være der til at diskutere grøn
omstilling i Næstved.

Ladby Skolehaver. Den 5. september.
Besøget i Ladby hvor Chantelle vil vise os sit skolehaveprojekt - og
som vi omtalte i sidste nyhedsbrev - er blevet flyttet til den 5.
september. Vi synes ikke der var helt nok tilmeldte til vores besøg
15. august, og da foreningen Praktisk Økologi Næstved alligevel har en
rundvisning onsdag den 5. september kl. 19-21 tænkte vi at det var bedre at slå de to besøg sammen. Så er
der også mulighed for at møde nogle af de flinke folk fra Praktisk Økologi. Vi mødes på Vildmosegård,
Ladbyvej 37 kl. 19:00. Se mere på https://www.greentouch.dk/ skolehaver-i-naestved-1
Tilmelding senest mandag d. 3. august. Det sker til Henny Hansen - hennyhansen@yahoo.com

Klimamarch i København. 8. september.
Den internationale klimamarch afholdes i år lørdag den 8.
september. I Danmark foregår det i København og den starter kl
13:00 fra Bertel Thorvaldsens Plads med taler og sang hvorefter vi går
gennem byens gader. Vi slutter kl 16:00. Se mere på: https://www.klimamarchkbh.com/event-beskrivelse
Vi håber på stærk deltagelse fra det grønne Næstved!
Vi vender tilbage med mere nyt om efterårets aktiviteter når vi har planerne på plads.
Mvh
Jakob Jespersen
Formand

