
Kvällsföredraget ser på ett ungefär ut som följer:

*40 år som gått! Ja ETC fyller 40 år men vad hände under de här åren? 
Utifrån sin nya bok ”Falska minnen” tar Johan upp 4 grundförändringar 
som skapat problemen vi står inför.

*Det onödiga klimathotet. Vad består det egentligen av och varför får 
det fortsätta och vad är medias berättelse egentligen?

*ALLSÅNG!

*Visst kan solen rädda världen och din stad, men hur?

*Hur finansierar vi en omställning lokalt och ändrar politiken?

För de som inte nöjer sig med detta, så kommer möjligheten även finnas 
att själva bilda 4 olika arbetsgrupper och/eller studiecirklar på plats 
innan Johan kör hemåt eller vidare igen vid 21-tiden:

*Tidningsförening för en lokal ETC-tidning

*Starta upp en lokal solcellspark

*Börja växthusodla à la ETC Tomat

*Bilda en grupp för integration och klimatsmarta hyreshus

Kostnaden för detta är 10 000 kr/dag. Varje föreläsning tar ungefär en 
timma och följs sedan av en timmas diskussion.
Johan behöver för detta en passande lokal i orten med plats för fika vid 
frågestunden, bra ljud om lokalen kräver det samt möjlighet att direkt 
kunna koppla sin dator till större bildvisning såsom projektor. Affisch 
för kvällsmötet levereras i god tid innan besöket.
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på turné
Spänning!

Allsång!

Avslöjanden!

Boken!

Elbilar!

Kom till en rolig, solig helkväll för mycket mera demokrati med Johan Ehrenberg.

Tisdagen den 8 nov kl 18.00
Ekofika serveras från kl 17.15

IOGT-NTO-lokalen, Västerlånggatan 21, Kalmar

Inträde ink ekofika 100 kr, studerande 50 kr.
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