Bergen, 9. september 2014

Velkommen til 100 årsjubileum for
Naturvernforbundet
I 100 år har mange naturvernere jobbet utrettelig for å
ta vare på vår rike natur og skape et bærekraftig
samfunn. Nå ønsker vi å samle generasjoner med
naturvernere, folkevalgte, forvaltere, forskere,
bedrifter og samarbeidspartnere til å feire at
Naturvernforbundet har blitt 100 år.
Vi har æren av å få besøk av Hans Majestet Kong Harald
V, Naturvernforbundets høyeste beskytter. Det er en
glede å kunne invitere deg til å være med 18. oktober
2014 fra klokka 11.00 til kl 01.00 på Sjøkanten på
Clarion Hotell Admiral i Bergen, C Sundts gate 9.
Hans Majestet Kong Harald V,

Programmet i korte trekk
Naturvernforbundets øverste
beskytter, beærer oss med sitt besøk.
Vi starter med å vise fram smarte miljøløsninger, mingle og
registrere oss fra 11:00-11:45 på Clarion Admiral Bergen.
Deretter trekker vi bort til selskapslokalet Sjøkanten med utsikt til kontorene våre på
Bryggen. På Sjøkanten blir det både
hilsningstaler, foredrag, musikk,
underholdning og lekker lunsj. En av
foredragsholderne er Ivar Baste fra
Miljødirektoratet som skal snakke om
økosystemtjenestene og naturbaserte
løsninger (biomimicry) innen bærekraftig
utvikling og industriell innovasjon. Av de
musikalske innslagene spiller blant annet
pianist Natalia Skogland klassisk musikk
inspirert av naturen. På kvelden får vi servert
en treretters festmiddag. Mer informasjon
På bildet får en av BKKs ansatte prøvekjøre
om programmet vil bli lagt ut i kalenderen på
el- sykkel. Mellom 11 og 11:45 vil du kunne
gjøre det samme.
naturvernforbundet.no/100aarsjubileum.
Clarion Admiral Bergen som samarbeidspartner på 100 årsjubileum
Clarion Admiral Bergen er Naturvernforbundets
samarbeidspartner for 100 årsjubileumsfeiringen
18. oktober. De serverer mye økologisk mat og
har nylig redusert sitt energiforbruk med nye
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vinduer og varmegjenvinning. Deres miljøprogram hjelper til med å redusere hotellets
miljøbelastning, energiforbruk og avfall. Vi er glade for å kunne feire våre 100 første
år hos Clarion Admiral Bergen.

Selskapsmeny:
Forrett:
Kremet blåskjell suppe laget på økologiske
blåskjell med julienne grønnsaker.
Hovedrett:
Villfanget langefilet bakt med smør med
økologisk ramsløk fra Hardanger eller kylling
Økologisk gulrotpuré, jærpotet, aspargesbønner
og Sandefjordsmør.
Dessert
Eplecrumble pai, som er laget med norske epler
i sesong med multesorbet, norske multer og
vanilje.

Priser, informasjon og påmelding
Meld deg på innen 1. oktober på
deltager.no/100aarsjubileum. Prisene
inkluderer lunsjbuffet, treretters
festmiddag og kaffe, te og frukt. Priser:
1500 kr (ikke medlem), 800 kr (medlem
og representant for samarbeidspartner),
500 kr (aktiv, tillitsvalgt og ansatt i
Naturvernforbundet/Natur og Ungdom).
Har du behov for overnatting ta kontakt
Naturvernforbundets leder Lars Haltrekken vil gi
direkte med Clarion Hotel Admiral.
sine perspektiver på hvordan Norge kan bli en
Dersom du oppgir referansenummer:
virkelig miljønasjon under feiringen.
1037R210398 vil du kunne bestille
dobbeltrom inkludert økologisk frokost til kr 980. Antrekk for dagen er mørk dress,
pen kjole eller bunad.
Dersom du ønsker å bidra med hilsningstale eller noe annet: ta kontakt på e-post
jubileum.nvf@gmail.com. Vi ser frem til en storslått feiring for naturen.
Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet

Lars Haltbrekken
Leder

Synnøve Kvamme
Fylkesleder i Hordaland

Nils Tore Skogland
Daglig leder i Hordaland
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