Du er ikke alene. Der er mange andre som dig, der også er bekymret for vores klode og for vores fremtid. Men vi er ikke altid gode til at tale højt om det. Og alt for ofte ender denne bekymring som en hård knude indeni, i stedet for at komme ud som mod, håb og handling.

Vi mener, at vi alle skal øve os på at være ærlige og sige det, der ligger os på sinde – og netop ikke tro, at det kun vi hver især er den eneste, der er bekymret. Derfor holder vi et åbent møde, hvor vi kan samles og snakke sammen om vores håb og bekymringer – og hvad vi så kan gøre sammen. Netop for at bekræfte hinanden i, at vi ikke er alene.

Mødet være en form af en "samtalesalon", hvor vi kan høre hinandens klimahistorier, blive klogere på, hvilke mønstre, der tegner sig, og snakke om, hvad vi så kan gøre sammen:

·Hvad vakte din klimabekymring?
·Hvad fik dig til at opsøge andre ligesindede?
·Hvordan oplever du bekymringerne i din egen hverdag?
·Hvorfor er det så svært for dig at tage snakken med klima-ubekymrede?
·Hvad kan vi i fællesskab gøre for at skabe synlighed, mod og handling for at imødegå klimaforandringerne?

For når først vi ved, at vi ikke er alene, er det også nemmere at snakke med andre. Vi tror, at det især er ved at huske de oplevelser, der har rykket os selv, at vi kan lære, hvad der kan rykke andre. For de skal alle selv gennemgå deres egen erkendelsesproces og nå til deres egne konklusioner. Det kan vi ikke gøre for dem. Derfor mener vi, at det første skridt er, at vi snakker med hinanden!

Vi glæder os til at se jer!

**PRAKTISK**
Mødet finder sted tirsdag d. 9. oktober kl. 19.30 - 21.30 på Café Bevar's i Ravnsborggade 10B. 

Vi er der fra kl. 19.30, og selve mødet er fra kl. 20.00 - 21.30. Mødet er en samtalesalon. Du kan få en introduktion til, hvad det er her: http://samtalesaloner.dk/2015/02/hvad-er-en-samtalesalon/

Bevar’s serverer aftensmad, så I kan sagtens komme før og få en skål suppe eller dagens ret.

**OM ARRANGØRERNE**
Majken Bilslev-Jensen er initiativtager til Facebook-gruppen Klimanetværket og borgerforslaget Klimaopråb. Hun er kandidatstuderende på Miljøøkonomi på Københavns Universitet, efter at have arbejdet mange år i den finansielle sektor.

Andreas Lloyd har været engageret i bl.a. Københavns Fødevarefællesskab, Borgerlyst og Medborgerne. Og har været med til at udvikle formatet Samtalesaloner. Han er selvstændig konsulent og antropolog.
