Alle borgere og medlemmer
af Landsforeningen Praktisk
Økologi!
Tag naboen og vennerne under armen og gå
en tur med paraply pyntet med æbler den
1. oktober i tidsrummet 10.00-12.00
Sådan laver du en gåtur for at vise at du ikke vil
have giftregn i hoveder og haver:
1. Fastlæg et mødested for jeres lokale gåtur –
og lav en rute for gåturen
2. Læg arrangementet og mødestedet op
på Havenyt.dk – så alle kan finde jeres
arrangement http://www.havenyt.dk/
arrangementer/foreslaa_arrangement.html find inspiration til ordlyden her nedenfor
3. Overvej om I vil dele tidsskrift fra Praktisk
Økologi ud på gåturen – skriv til info@
praktiskoekologi.dk for at rekvirere materialer
4. Hvis I har lyst kan I fortælle lokale medier
om gåturen skrive læserbreve, kontakte
politikere eller lave anden god omtale, så flere
får lyst til at gå med, så gør gerne det – find
udkast til lokal pressemeddelse her:
https://www.oekologi.dk/projekter/giftregn_
nej_tak/
5. Mød op på mødetstedet den 1. oktober i

god tid og tag imod de som dukker op for at gå
en tur mod giftregn i hoveder og haver.
Nyd gåturen og få nogle gode samtaler med
de, som dukker op- når gåturen er slut, så sørg
for at hilse pænt farvel til alle gæsterne – og
sammen håber vi at vi har givet et nøk for at
gift ikke mere regner i haver og hoveder.
Hvis I har lyst til at lave en inspireret
samtale om økologi, så find inspiration i
samtalemenuen her:
www.oekologi.dk/projekter/giftregn_nej_tak/

Hvorfor går vi morgentur med
paraply og æbler
den 1. oktober 2016
kl. 10.00-12.00 ?
Efterårets måneder september og oktober er
de måneder, hvor målestationerne i Risø og
Sepstrup Hede registrerer højest koncentration
af prosulfocarb i regnvandet.
Det er i disse måneder at prosulfocarb bringes
ud på de danske agre og det er i disse måneder
at høsten hænger og står i de danske haver
og strutter – intetanende om at vind og vejr
fører gift med sig og falder på alles høst – lige
inden, vi samler ind i lader, fadebure, kældre
og frysere.

Giftregn NEJ TAK - en kampagne af :

Vi vil have et forbud mod brug af prosulfocarb
– Vi vil ikke have giftregn i hoveder og haver
- TAK fra Landsforeningen Praktisk Økologi,
Havenyt.dk og alle vores venner, brugere,
medlemmer og samarbejdspartnere.

Vejledning til værter på
”Giftregn – vi vil ikke have det i
hoveder og haver.
Kære DU/I, som har taget initiativ til en gåtur
mod gift i hoveder og haver den 1. oktober
fra 10.00 til 12.00 i dit lokalsamfund.
Tusind tak for engagementet! Vi glæder os
meget til at se, om vi sammen kan påvirke
den danske lovgivning og beskytte både vilde
og dyrkede arealer – hoveder og haver mod
giftregn.
Her er lidt praktiske input omkring gåturen og
kampagnen – det vigtige er at du og I gør, som
det er rigtigt for jer. Dette er kun en inspiration
og vejledning. Vi glæder os til at se mange
facetter og fortolkninger af gåturen.
Opret jeres gåtur her, så vi kan opfordre mange
flere til at gå med!
Når I har lagt en rute, fastlagt et mødested
og fundet ud af om medgængerne skal have
kaffe med, hjemmebagt, om nogen skal holde

en tale, om der skal synges en sang, spises
medbragt mad, om der er en lille samtalemenu
om glæden ved det åbne land med på ruten.
ELLER hvordan I lige vil gøre det hele, så går I
ind på Havenyt.dk og opretter arrangementet i
kalenderen:
http://www.havenyt.dk/arrangementer/
foreslaa_arrangement.html
Husk titel på arrangementet er:
Ingen giftregn i hoveder og haver – og at
datoen er 1. oktober og at tidsrummet er
10.00 til 12.00.
Skriv en kort tekst om programmet og fortæl at
gæsterne selv skal tage en paraply pyntet med
æbler med – og måske et lille hjemmegjort
skilt?
Tilmeld jeres gåtur mod giftregn i haver og
hoveder her:
http://www.havenyt.dk/arrangementer/
foreslaa_arrangement.html
Meld ind på Havenyt.dk /Mere Liv i Haven.
dk hvor og hvornår I går, så vi kan sprede
budskabet og skridte politikerne op.
Du kan lade dig inspirere af denne tekst:
Pynt en paraply med æbler og gå med på vores
lokale tur i (område) for at vise at du ikke vil
have giftregn i haver og hoveder. Det er vores
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håb at vi ved at gå tur med paraplyer pyntet
med æbler sammen, kan få gang i en folkelig
samtale, som støtter landbrug uden gift. Vi
håber at I alle har lyst til at være med til at gå
tur. TAK (hvis der sker noget særligt på turen,
eller gæsterne skal huske noget fx madpakke,
så husk at skriv det)
Vær med til at gå mod gift i haver og hoveder
Da det er i efteråret at i vind og vejr er mættet
med prosulfocarb, vil vi i Praktisk Økologi
opfordre jer alle derude til at arrangere lokale
gåture – overalt i landet – samme dag, samme
tid, hvor vi lokale grupper går en fastlagt rute
sammen – ALLE og hver deltager med en
paraply over hovedet pyntet med æblehøst, for
at vise, at vi ikke vil have giftregn i vores haver
og hoveder.

Danmark. Vi håber at I medlemmer, brugere,
kære netværk og alle danske borgere, vil
arrangere disse gåture og selvfølgelig med
jeres egne ruter og dejlige finurligheder,
nogen ender måske til morgenkaffe i haven,
nogen ender med at synge en sang, nogen
holder måske en tale? Det vigtigste er at vi alle
sammen går med paraplyer og æbler på samme
tid overalt i Danmark.
Samtidig vil PØ sende pressemedelelser
ud til hele Danmark og fortælle om vores
giftregnsgåture – og hvorfor vi ikke vil have gift
i hoveder og haver. Det er vores håb, at vi kan
få skabt rum for en debat med vores politikere
og danske borgere om at få stoppet brugen af
prosulfocarb i Danmark.

Vi vil i Praktisk Økologi forsøge at samle så
mange som muligt, til at gå tur med paraplyer
med æbler på et og samme tidspunkt overalt i
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