Støt GrøntOverblik.dk
– meld dig ind i Øko-net
Vis os din støtte ved at melde dig ind i Øko-net. Kun med medlemmernes
opbakning kan GrøntOverblik.dk blive det store overblik vi alle har brug for.
Medlemskontingent i 2013: 250 kr.
For studerende, arbejdsløse
og pensionister: 175 kr.

Øko-net skaber GRØNT OVERBLIK!
- og du kan være med!
GrøntOverblik.dk er:
De Grønne Sider
- din guide til det grønne og bæredygtige Danmark - søg i tusind grønne
adresser til organisationer, institutioner, butikker, steder og personer.
Kalenderen
- følg med i aktuelle grønne begivenheder, arrangementer, møder osv.
Biblioteket
- så du kan holde dig orienteret om aktuelle og ældre udgivelser.
Gode eksempler
- initiativer der viser vejen mod mere bæredygtig livsstil!

Nye medlemmer skal oplyse deres
navn, adresse, fødselsdato, e-mail og mobil-nummer.
Ring til os på tlf. 62 24 43 24 eller send en e-mail på: eco-net@eco-net.
dk Indbetal på: Reg. nr.: 8401 Kontonr.: 000 102 1494
Øko-net arrangerer årligt landsdækkende weekendseminarer, hvor aktuelle
emner diskuteres. Medlemmer vil kvartalsvis modtage et nyhedsbrev, der
fortæller om nyheder fra GrøntOverblik.dk og fra Øko-net.
Øko-net står også bag følgende andre initiativer:

GrøntOverblik.dk er netværkstilbud til alle,
der gør Danmark grønnere! Gå til portalen via denne kode:
Du kan bidrage! – bliv ankerperson for GrøntOverblik.dk
Vi har brug for folk fra hele Danmark til at opsnuse initiativer og arrangementer fra deres landsdel og dele dem på portalen.Vi kalder dem ankerpersoner og kun med deres bidrag kan GrøntOverblik.dk udvider sig og
hele tiden være opdateret. Øko-net etablerer naturligvis netværk, læringsmøder og en fælles arbejdsform for alle de frivillige ankerpersoner.
VÆR MED
og støt op om en ny indsats for et bæredygtigt Danmark fra ØKO-NET!
www.eco-net.dk • Facebook: ØKO-NET / ECO-NET.dk • tlf: 62 24 43 24
→

Balanceakten,
der sætter Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på dagsorden.
Målet er at få uddannelsesinstitutioner i hele norden til at tilslutte
sig principper om bæredygtig undervisning i teori og praksis, at
institutionens drift er bæredygtig og at skabe folkeoplysning samt
folkelig og politisk debat om bæredygtig udvikling.
BU.dk,
der er en portal for Bæredygtig Udvikling, som fokuserer på det
politiske arbejde omkring Rio-topmøderne og Agenda21-arbejdet.
Agenda21 er handlingsplanen for bæredygtig udvikling, der blev
vedtaget på det første Rio-topmøde i 1992.

