PRAKTISKE INFORMATIONER TIL GENERALFORSAMLING DEN 23.
MARTS I FORENINGEN GROBUND
Så er programmet for generalforsamlingen ved at være endeligt på plads:
13-14.30: Generalforsamling
15-15.30: Information om status på køb af jord
15.45-16.30: Inspirationsoplæg v. TOR NØRRETRANDERS
16.30-18: Workshop: Hvordan skal vi som forening leve op til vores formål?
18.30-20: Aftensmad v. SMAG
20.30-21.30: Koncert v. KOLBRÚN
21.30-?: Hygge, fest og dans
Tilmelding til generalforsamlingen sker her:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZQ2xZrugg46CDG0ZSrC9YWfKYQsBe0PXh
JUycPTH541i9Ag/viewform
Tor Nørretranders kommer til Grobund

Forfatter, foredragsholder og meningsdanner Tor Nørretranders kommer til Grobund og
holder et oplæg om ”Civilsamfundet som den tredje magt”. Tor er videnskabsjournalist og
bl.a. kendt for bøgerne ”Mærk Verden” om bevidsthed, ”Det udelelige” om Niels Bohrs
filosofi og ”Afskaf Affald” om affald som historisk parentes. Nyeste udgivelse er
samtalebogen ”Det, du ikke forstår, gør dig klogere” mellem Tor Nørretranders, Svend
Brinkmann og Rane Willerslev.
Obs! Husk at du skal være medlem af Foreningen Grobund for at deltage i foredraget.

Aftensmad
Den lokale restaurant SMAG laver vegetarisk aftensmad til os. Hvis du vil spise med skal
du købe billet her:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=fjeltmhtsz&f
bclid=IwAR3km6F3ceS7Iir5cNNSvuu0_C0-uA2BliJYkzjlrRUEcgTO1U-dbfN9VaQ
Det koster 150,- pr voksen, mens børn mellem 7-15 koster 75,-. Yngre børn er gratis.
deadline for køb af billet er onsdag den 20. marts.
Koncert med KOLBRÙN
Efter maden får vi besøg af islandsk-danske Kolbrún, som
vil spille koncert for os. Kolbrún spiller elektroniske,
sfæriske sange på engelsk og islandsk.
Kolbrún benytter sig af virkelige lyde fra hverdagen, som
sættes sammen til et komplekst og dragende lydtæppe,
som man ikke kan undgå at blive draget af.
Lyt til hendes musik her:
https://www.kolbrun.live/

Tag en tjans og lad vores brede skuldre bære
Det vil være rart, hvis alle deltagende i generalforsamlingen tager en tjans før eller i løbet
af dagen. Derfor bedes du skrive dig på følgende tjanseliste, så arbejdet fordeles ud på
vores mange hænder:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Dln0e5UedIbcjLy9tTsfkXoZsYY28JzyqO7aZKzh
ICw/edit?usp=sharing
Vil du stå for den frivillige bar?
Vi mangler et par stykker til at stå for indkøb og styring af baren. Har du erfaring med
dette og vil du hjælpe? Så skriv til Mathias på kontakt@grobund.org.
Alt overskuddet går til foreningen til dække nogle af dagens udgifter.
Glæd dig til en forrygende dag <3 - Over & Out

