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8/9: Pas din have uden gift
Torsdag d. 8/9 kl. 19 fortæller forfatter og haveekspert
Jens Juhl om, hvordan du kan holde din have flot og
frodig, uden brug af sprøjtegifte. Foredraget er gratis og
foregår i Bibliotekshuset på Rodosvej 4. Tilmelding er
nødvendig pr. mail: pescha@kff.kk.dk

Foredraget er arrangeret af Planteklubben og Miljøpunkt
Amager.  

Læs mere på Facebook

10/9: Amagermad på Musiktorvet
Den nye og bæredygtige Amagermad skal kåres.
Lokale bidragsydere er kommet med deres bud på en
sund, lokal og bæredygtig Amagermad.
Vinderen kåres lørdag d. 10/9 til Lørdag på Musiktorvet,
hvor der vil være dommerpanel og smagsprøver.

Foto: Lise Falck
Læs mere på Facebook

11/9: Aktiviteter for alle til Fælledens Dag 
Tag med søndag d. 11/9, når Miljøpunkt Amager i
fællesskab med Danmarks Naturfrednings-forening
inviterer til en dag i det grønne i anledning af Naturens
dag. 

Der er blandt andet krible-krable tur for de små med
naturdetektiverne, stavgang, guidede ture til den østlig
del af Amager Fælled hvor boligerne er planlagt, ture
hvor der jagtes spiselige planter, mulighed for at slå
med le og hils på køerne - og meget mere.

Læs mere på Facebook

16/9: Park(ing) Day i både Øst og Vest
Vi fejrer Park(ing) Day i både Amager Øst og Vest
fredag den 16/9. På Holmbladsgade (kl. 10-17) og
Isafjordsgade (kl. 10-18) omdanner vi parkeringspladser
til midlertidige grønne områder. Kig forbi og få en kop
kaffe og deltag i de forskellige aktiviteter. 

Læs mere

17/9: Æbledag på Trafiklegepladsen
Kom til Æbledag på Trafiklegepladsen den 17/9 kl. 13-

https://www.facebook.com/events/1171800049506705/
https://www.facebook.com/events/1835643806664239/
https://www.facebook.com/events/858573020943582/
http://www.miljopunkt-amager.dk/?show=aeym


16. Tag dine æbler med og pres dem til most, bag en
æblekage og deltag i konkurrencen om et æbletræ, eller
smag og hør om forskellige æblesorter. 

Vil du give en hjælpende hånd eller har du æbler du vil
dele ud af, så send en mail til lise@miljopunkt-
amager.dk. 

Læs mere på Facebook

30/9: Frivillig Fredag på Amagerbro Torv
Vær med til at hylde de frivillige på Amager til Frivillig
Fredag den 30/9 kl. 14-18 på Amagerbro Torv. 

De mange foreninger byder på sjove aktiviteter og info.
Vi deltager også og fortæller om nogle af de
miljøprojekter du kan tage del i på Amager.  

Vi ses

5/10: Lær at lave en regnhave
Kom til workshop om regnhaver den 5/10 kl. 19-21 i
Verdensrummet, 1. sal i Kvarterhuset. Vi har inviteret
Erling Holm, der i 40 år har arbejdet med vand. Han
deler ud af sin store viden om, hvordan haven kan
indrettes til at bruge regnvandet på en god måde. 

I første del fortæller Holm om regnbede og andre
løsninger til haven eller gården og i anden del kan du få
gode råd til indretningen af din have. Hvis du har lyst, så
medbring en skitse med mål for din grund.

Arrangeret af Planteklubben på Amager og Miljøpunkt
Amager. Tilmelding pr. mail til lise@miljopunkt-
amager.dk

Læs mere på Facebook

Ønsker du at afmelde dig dette nyhedsbrev, gå hertil
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