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Naturvernforbundet fyller 100 år i 2014! 
 

Neste år feirer Naturvernforbundet sitt hundreårsjubileum. Og det skal vi markere over hele landet 

og gjennom hele året. Fra sentralt hold er jubileumsplanleggingen godt i gang. Nå trenger vi hjelp fra 

dere i fylkes- og lokallagene. Og det haster litt. 

 

Vi trenger fortellinger og bilder fra Naturvernforbundets hundreårige historie og vi oppfordrer lokal- 

og fylkeslag til å benytte årsmøtene i 2013 til å be om hjelp til å få innspill.  

 

Både til nettsidene og for å kunne hjelpe til å planlegge mediesaker i 2014 ønsker vi at dere sender 

inn bilder og gjerne beskriver av en eller flere lokale seiere gjennom tidene. Det kan være en gammel 

eik, en foss, et vassdrag, eller et område der det vokser sjeldne planter som er bevart, eller et større 

skogsområde eller et klimatiltak som har gitt god effekt. Eneste krav er at stedet og saken har hatt en 

tilknytning til Naturvernforbundets arbeid med å redde norsk natur.  

 

Når vi skal lage jubileumsmagasin i 2014 (spesialutgave av Natur og miljø) ønsker vi også å komme i 

kontakt med medlemmer som har god oversikt og en historie eller to å fortelle fra lokalt natur- og 

miljøvernarbeid.  

 

Videre oppfordrer vi dere til å benytte årsmøtene til å starte egne forberedelser til lokale feiringer, 

og sende oss informasjon om slike planer.  Dette for at vi skal få en oversikt over hva som vil skje 

rundt om i landet av jubileumsaktiviteter.  Og fordi vi ønsker innspill fra dere på hvordan 

sekretariatet kan bidra til å legge til rette for feiringer/markeringer lokalt. Og videre om det er 

ressurspersoner hos dere som ønsker å bidra i det sentrale arbeidet med jubileumsfeiringen. 

 

Bilder og historier kan sendes inn til Tor Bjarne Christensen i sekretariatet på 

tbc@naturvernforbundet.no.  Planer for jubileumsfeiringer og spørsmål om jubileet kan sendes til 

Kristin Bjerkli på kb@naturvernforbundet.no. 

 

En rekke jubileumsaktiviteter er under planlegging i sekretariatet: 

      

- Miljøfestival på Østlandet sommeren 2014. I forbindelse med festivalen arrangeres en åpen 

feiring med kultur og fest på et lett tilgjengelig sted nær Oslo sentrum. 

- Natur i 100: Egen side på www.naturvernforbundet.no med jubileet som skal engasjere og 

aktivisere medlemmer, potensielle medlemmer og andre naturvenner.  

- Jubileumsmagasin: Før og under jubileet vil Natur og miljø ha en serie om 

Naturvernforbundets historie, og det blir et utvidet jubileumsmagasin i 2014, kun med fokus 

på jubileet, og med et noe større opplag og distribusjon. Innholdet skal kunne brukes i verve- 

og promoteringsøyemed både i og etter jubileumsåret. 

- Lokale arrangementer og feiring som kan være turer, utstilling, bursdagsfest på torget, 

seminar, fest for de aktive eller annet.  
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- Naturkalenderen 2014 skal være en kalender med fokus på jubileet (for eksempel med 

steder vi vil ta vare på for de neste 100 årene).  

- 100-års-stafetten E-postkampanje av typen «kjedebrev» for å oppfordre folk til å gi 100-

årsgave, for eksempel 100 kroner. 

- Fotoutstilling Det er foreslått å lage en transporterbar utstilling av gode fotografier som kan 

sendes omkring i landet og vises på biblioteker, skoler og forsamlingslokaler.  

- Jubileumsbok er planlagt, og ser nå ut til å bli ferdigstilt i 2016. 

- TV-program Det er gjort en henvendelse til NRK om mulig markering som et tema i «Ut i 

naturen» 

- Frimerke Det er sendt en søknad til Posten om å markere Naturvernforbundets 100 års 

jubileum på et frimerke.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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