KOM TIL JUBILÆUMSFEST PÅ
KLOSTERMØLLE

PROGRAM FOR JUBILÆUMSFESTEN

Natur & Ungdom fejrer sit 60 års jubilæum med reception, fest, sjov, hygge og ekspertdebat om natursyn på
Klostermølle lørdag den 28. september

Kl. 13: Velkomst og tale
Fortællinger og anekdoter fra Natur &
Ungdoms historie. Første fortæller bliver
Claus Helweg Ovesen, biolog og formand for N&U 1970-71
Kl.15: Symposium om Natursyn igennem tiderne med Michael Stoltze,
Fabian Vennekilde, Bjørli Lehmann, Rune
Engelbreth Larsen og Mikkel Rødvig.
Ordstyrer er Rune Kjærgaard Lange.
Billedshow med oplevelser fra Natur &
Ungdom. Har du billeder, kan du tage
dem med og vise dem i fotoalbum, på
usb eller som lysbilleder. Vi passer godt
på dem.
Præsentation og overrækkelse af årets
rørhønekylling.
Kl.19: Festmiddag for gamle N&U’ere og
andre med særlige bånd til foreningen.
Programmet er åbent for flere taler og
festlige indslag eller sange.

Vi håber at se dig til den store dag, så fest, gensyn og faglighed går op i en højere enhed,
når gamle og nye venner mødes.
Foreningen byder på økologiske forfriskninger, og man kan købe økologisk øl, sodavand,
kaffe og kage.
I løbet af eftermiddagen kan man prøve kræfter med nogle af N&U’s og foreningens
ildfugles aktiviteter.
Symposium – Natursyn igennem tiden
Kl.15 er der debat om natursyn igennem tiden med bl.a. Michael Stoltze, biolog og forfatter, og Bjørli Lehman, naturvejleder ved Vestre Hus Børnenaturcenter i Allerød. Debat
emnet er ’Natursyn gennem tiderne’ et symposium ledet af Rune Kjærgaard Lange.
Desuden vil nuværende og tidligere medlemmer fortælle historier og anekdoter fra deres
tid i Natur & Ungdom i fortælleteltet, hvor du også kan fortælle din historie.
Festmiddag om aftenen
For gamle N&U’ere og andre med særlig tilknytning til Natur & Ungdom fortsætter arrangementet om aftenen, hvor der kl. 19 vil blive budt op til fest. Der vil blive serveret mad
og drikke, og mon ikke nogen vil sige et par ord eller synge en sang i dagens anledning.
Man kan overnatte på Klostermølle, enten i eget telt i vores have eller på en af vores
sovesale efter først til mølle-princippet. Kontakt nogu@nogu.dk ved overnatning indendørs. Samme adresse kan man skrive til, hvis man kommer med offentlig transport,
da N&U-kontoret kan arrangere samkørsel fra Skanderborg Station.

Natur
ungdom

TID & STED
Receptionen kl. 13-18 og festen kl. 19 foregår
på Klostermølle,
Skanderborgvej 48a,
8660 Skanderborg
TILMELDING
Tilmelding sker ved indbetaling via NemTilmeld, https://nogu.nemtilmeld.dk/27/.
Pris for spisning om aftenen 100 kr., hvis man
er 12 år eller ældre. Er man under 12 år, koster
maden 50 kr. Pris for deltagelse i dagens
arrangement er 20 kr.
P.S.
Hvis I skulle få den ide at give os en gave,
ville vi blive meget glade for et bidrag til
vores aktiviteter på flg. Konto nummer.
Reg nr: 8401
Konto nr: 1098674
https://www.facebook.com/NaturUngdom/
www.nogu.dk

