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Kl. 12.00-15.00: Barnas miljødag. Jeg
gjør det jeg kan! En innholdsrik dag for
store og små. Konsertforestillingen «Spor
av dråper og røde nebb» med slampoesi,

19. januar

Wetterhus fra Glitre Energi AS. Scandic
Ambassadeur Hotell.

Kl. 18.30-19.30:

Vi gjør morgendagen
helt elektrisk. Foredrag av Tore Morten

 ekstilkunstner Daina Deksne-Gundersen
T
lager kunst av gjenbruksmaterialer. Storsalen, Grønland 101.

Torsdagstreff:
«Kunst som gir en ny sjanse».

Kl. 11.00-13.30:

og hele klær og leker og bytt i noe annet
fint. Bragernes menighetshus.

Byttefest på Knøtteklubb og Babysang. Ta med brukte
Kl. 11.00-13.00:

17. januar

Gruten A/S. Pris: kr 700,-/500,- (medl).
Bankkonto: 0532.37.00143. Påmelding til
elsoeren@online.no eller 92013242. Bragernes menighetshus.

å dyrke østerssopp
på kaffegrut. Kurs med Siri Mittet fra

Kl. 18.00: Lær

Kl. 18.00: Strikk og Lytt. Høytlesning
og håndarbeid! Ta med deg strikketøyet,
slå deg ned i en god stol og lytt til høytlesning. Drammensbiblioteket, Hovedscenen
2. etasje.

leker og bytt i noe annet fint. Bragernes
menighetshus.

15. januar
Kl. 17:00: Byttefest på Gøy med
musikk. Ta med brukte og hele klær og
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Hadelandsdammen kl. 17.00. Vi går opp
til Haukåstoppen og tenner vardebål og
griller. Ta med noe å grille - og hodelykt.
Hadelandsdammen - Haukåstoppen.

13. januar
Kl. 17.00: Vardetenning for klimaet. Ski- eller gåtur. Oppmøte ved

Kl. 12.00-14.00: Byttefest. Ta med fine
klær og ting du ikke lenger bruker, og bytt i
noe annet fint! Bragernes menighetshus.

Kl. 12.00-15.00: Boknettverksted. Bli
med og lag ditt eget boknett. Enkel servering. Gratis. Drammensbiblioteket.

12. januar

Kl. 11.00-13.00: Formiddagstreff. Samtale med Elisabeth Briseid om klimasituasjonen og håpet for framtiden. Bragernes
menighetshus.

11. januar

Kl. 18.30-19.30: Vekstaksen Eiendom
#FutureProof. Morten Hotvedt holder
foredrag om grønn eiendomsutvikling.
Scandic Ambassadeur Hotell.

Kl. 12.00-14.00: Møt Besteforeldrenes klimaaksjon. Uformelt samvær.
Drammensbiblioteket.

10. januar

Kl. 18.00-20.00: «Dronning uten
land». Visning av Asgeir Helgestads film,
med presentasjon av regissøren. Kino City.

Kl. 08.00-10.00: Frokostmøte. «Plast problem og ressurs.». Grønland 1, RfD.

09. januar
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Bragernes menighetshus: Birgitte Melbye:
«Utrydningstruede dyr», under hele festivalen

Bragernes kirke: «Tegninger og ikoner» av
Lena Akopian 13.-20. januar

Utstillinger:

Byttetorg på Drammensbiblioteket under
hele festivalen. Ta med deg en favorittbok
og bytt med en ny favoritt. Eller kanskje en
LP plate eller film?

Under hele festivalen:

rud kirke.

27. januar
Kl. 11.00: Klimagudstjeneste. Konne-

Kl. 17.00: Én jord vi deler nå – konsert med Åssiden Gospel Tweens, Svelvik
jentekor, Konnerud KidSing, Strømsgodset
barnegospel og skolebarn fra hele Drammen. Strømsø kirke.

Kl. 14.00-16.00: Klimakafe. Psykolog
Erik Nakkerud snakker om psykologiske
grunner til at vi ikke tar klimautfordringene
på alvor. Heltberg Ungdomsskole.

ne-Gundersen. Ta med egen symaskin og
lær å sy enkle handlenett etc. Pris: 100 kr.
Storsalen, Grønland 101.

Kl. 12.00-15.00: Syverksted med redesign ved tekstilkunstner Daina Deks-

26. januar
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med deg, Elisabeth Smith presenterer
aktuell litteratur. Drammensbiblioteket,
hovedscenen i 2.etasje.

24. januar
Kl. 12.00: Litteratur til lunsj. Ta lunsjen

Overraskelser. Vox Egeri.

Kl. 19.00: Kirkeforum. Ta med brukte og
hele klær og leker og bytt i noe annet fint.
Konnerud kirke.

Kl. 10.00-13:00: Byttefest på knøtteklubben. William Lafferty - Etikk og
ansvar i klimapolitikk: Fra Gro og FN, til
Frans og Vatikanet. Drammensbiblioteket
eller Bragernes menighetshus.

21. januar

 ragernes kirke, Fjell kirke, Strømsgodset
B
kirke, Svelvik kirke og Åssiden kirke.Kl.
18.00: Konsert - orgel og tekster.
Tekster fra Forfatternes klimaaksjon og romanen «Begynnelser» av Carl Frode Tiller.
Anders Eidsten Dahl, orgel og tekster ved
litteraturviter Tom Egil Hverven. Fri entré.
Bragernes kirke.

20. januar
Kl. 11.00: Klimagudstjenester.

fortelling og verdensmusikk. Aktiviteter
som motiverer og inspirerer for et bedre
miljø. GRATIS og passer best fra 5 års.
Union Scene.
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Alle er velkommen til alle arrangement!
Målet med Klimafestivalen §112 er å skape økt bevissthet om
klimautviklingen, og engasjement for å endre den. Festivalen fremmer
Grunnlovens §112, som forplikter norske myndigheter til tiltak som verner
vårt felles livsmiljø, også for fremtidige generasjoner.
Klimafestivalen §112 er en nasjonal festival med Norsk Klimanettverk som
initiativtaker. Klimafestivalen §112 er også tilsluttet Klimavalgalliansen; en
bred, partipolitisk uavhengig allianse av en lang rekke norske organisasjoner
som mobiliserer for å få klima høyt opp på den politiske dagsorden.
Festivalen foregår i all hovedsak av frivillige og er en unik, folkelig
mobilisering.
Bak Klimafestivalen §112 Drammen står Naturvernforbundet,
Besteforeldrenes Klimaaksjon, Den norske kirke, Drammen
Kvinnesaksforening, Samarbeid med Drammen kommune Fritid og
Interkultur, Frivillighetssentralen i Drammen, Drammensbiblioteket, Lindum,
RfD, Sopp- og nyttevekstforeningen, Drammen Rotary, Kinocity Drammen
og koret Vox Egeri.
Festivalen i Drammen støttes økonomisk av:
Lydia og Harald Lyches Fond, Einar Juels legat, Naturvernforbundet og RfD.
Grunnlovens §112
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der
produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres
ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for
etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene
av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett
de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som
gjennomfører disse grunnsetninger.»

