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Anmälan öppen: Naturvägledning för framtiden 8-9 oktober 
 
 
Välkommen till Uppsala och CNV:s konferens om naturvägledningens alla möjligheter! Vi diskuterar
naturvägledning och dess potential för framtiden med koppling till naturvård, hälsa och hållbarhetsmål. Det blir
föreläsningar och workshops med fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagare från hela landet. Inspireras av
kolleger inom naturvägledningsfältet och inspirerande föreläsare. Till exempel Mary Alice Arthur, storytelling
activist från USA som lär oss att aktivera berättelserna om en hållbar framtid, Carol Ritchie från EUROPARC
Federation om betydelsen av kommunikation i skyddad natur och potentialen i europeiskt samarbete. Claes
Svedlindh, chef för Naturvårdsverkets naturvårdsenhet talar om naturvägledningnens betydelse och roll i den
svenska naturvården. 
 
Workshops ges i sex parallella spår: Hälsa och naturvägledning; Medborgarforskning; Story activism, Pröva på
Interpret Europes guidekurs; Nå fler och sänk trösklarna; Att läsa landskap och dela dess berättelser. 
Däremellan planerar vi flera pass med möjligheter till erfarenhetsutbyten och diskussioner.
Begränsat deltagarantal. Först till kvarn gäller.
 
Läs mer om konferensen och anmäl dig på CNV:s webbplats.
 
Vi ser fram emot att träffa er i höst! 
Hälsningar Lena, Anders, Per och Eva på CNV
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CNV:s sida 
Följ CNV på Facebook
genom att "gilla" oss där. Då
får du nyheter löpande från
oss. 
 
Se sidan här

CNV:s sida 
Följ CNV på LinkedIn. Då får
du nyheter löpande från oss.
 
Se sidan här

 
Hälsningar,
Centrum för naturvägledning 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Detta är ett utskick från Centrum för naturvägledning, CNV. Sprid gärna informationen vidare inom din
organisation. Genom att vara ansluten till CNV:s nätverk får du vårt nyhetsmail med aktuell information om
utbildningar, seminarier och andra aktiviteter hos CNV. Du får även minst två gånger per år det tematiska
nyhetsbrevet Naturvägledaren med aktuell kunskap och inspiration från naturvägledningens värld i Sverige och
internationellt. Om du inte önskar få information från CNV i fortsättningen, var snäll och meddela oss det via e-
post. Avprenumeration från detta nyhetsmejl sker alltså via e-post till cnv@slu.se.
 
Läs mer om naturvägledning på http://www.cnv.nu
 

 
Dela detta nyhetsmail med andra 
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