
I regi av Besteforeldrenes klimaaksjon  
og Det Norske Teatret.

Lunsj og lyrikk med klimablikk

Ons 22.1 
kl 12-12.30

Tors 23.1 
kl 12-12.30

Man 27.1 
kl 12-12.30

Ons 29.1 
kl 12-13.30

Fre 31.1 
kl 12-12.30

PROGRAM
Omfatter opplesning av prosa, poesi og sang som handler  
om klima og miljø.

STED:          Bikuben i 2. etasje på Det Norske Teatret - Kristian IVs gate 8, Oslo. 
INFO:         Gratis inngang til lunsj og lyrikk.   
         Salg av smørbrød, kake og kaffe/te; dørene åpner 11.30.

22. 23. 27. 29. 31. januar 2020

Fredrik Høyer, romanforfatter og slam-poet 

Birgitte Grimstad, forteller og visesanger 

«Kjære Jord» 
Elisabeth Arnet, skribent, journalist og sanger.

«Kampen om Arktis, klodens kalde beskytter» 
Mette Newth, forfatter, tidligere styremedlem i BKA  
og tidligere leder av Foreningen § 112. Etter kåseriet  
blir det drøfting om klima og miljø rundt bordene.

«Godt nytt år til skogen, til trærne, til mosen, til ugla,  
til reven og grevlingen».  
Gro Dahle, forfatter og dikter



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.

Nettside:  www.besteforeldreaksjonen.no 
Konto:  1254 05 80535     
Vipps:  136539

Lunsj og lyrikk med klimablikk inngår som et av mange arrangementer 
i Klimafestivalen § 112. Klimafestivalen arrangeres i år for 6. gang fra 
11.1-2.2. Vi håper «Lunsj og lyrikk med klimablikk» får enda flere til å 
arbeide for et levelig miljø for kommende generasjoner i tråd med  
§ 112 i Grunnloven:

Støtt vårt arbeid for å begrense  
global oppvarming av hensyn  
til framtidige generasjoner! 


