IZMENJAVA OBLAČIL
21. – 25. september 2020, vsak dan med 14.00 in 17.00
Izmenjava oblačil je odlična priložnost, da oblačila, ki jih ne nosite več, zamenjate za taka, ki jih boste z
veseljem nosili (in se jih je naveličal kdo drug). Tak način osvežitve garderobe postaja zelo priljubljen in
uveljavljen, saj izredno pozitivno vpliva na okolje (ne kupujemo toliko novih oblačil), je primeren za vsak žep
(prihranimo) in lepa priložnost za postopno spremembo nakupovalnih navad.
POZOR! Zaradi letošnje posebne situacije vas prosimo, da oblačila za izmenjavo na LUNG prinesete do
petka, 18. septembra 2020 (do 17.00). Za vsak kos oblačila boste dobili kupon, ki ga boste v tednu
»Vplivam pozitivno!« lahko zamenjali za rabljeno oblačilo.

HIŠA DARIL, KI SO ZGREŠILA CILJ
21. – 25. september 2020, vsak dan med 14.00 in 17.00
Priredili bomo izmenjavo novih, neuporabljenih, tudi podarjenih predmetov, ki so še primerna kot darilo.
POZOR! Zaradi letošnje posebne situacije vas prosimo, da darila za izmenjavo na LUNG prinesete do petka,
18. septembra 2020 (do 17.00). Za vsak kos oz. darilo boste dobili kupon, ki ga boste v tednu »Vplivam
pozitivno!« lahko zamenjali za drug kos oz. darilo.

SPOZNAVANJE UŽITNIH DIVJIH RASTLIN V NARAVI
Torek, 22. september 2020, 10.00 – 13.00
(Lokacija: Kanal, zbirno mesto vam sporočimo ob prijavi)
Znani biolog in zeliščar Stipe Hećimović nas bo popeljal na sprehod po okolici Kanala, na katerem bomo
spoznavali užitne divje rastline in njihovo uporabo v zdravilstvu ter prehrani.
Obvezna prijava: 05 335 3100, info@lung.si

IZDELAVA VOŠČILNIC IZ BLAGA – JAPONSKA TEHNIKA BORO
Torek, 22. september 2020, 16.30 – 18.00
Iz majhnih koščkov blaga, ki so ostali pri šivanju, bomo v japonski tehniki »boro« izdelovali unikatno pošite
kvadratke blaga, ki jih lahko uporabimo za voščilnico, dodatek vrečki iz blaga ali pa izviren stenski okras.
Delavnico bo vodila odlična Aurora Calvet.
S sabo prinesite manjše, pisane koščke blaga, raznobarvne sukance in škarje za blago.
Obvezna prijava: 05 335 3100, info@lung.si

PRI MUCI CUPatarici - IDEJE ZA PONOVNO UPORABO PREDMETOV
Četrtek, 24. september 2020, 17.00 – 18.00
Obiskali bomo Muco CUPatarico, center uporabnih predmetov, ki je svoje mesto dobil v bivši carinarnici v
Solkanu. Spoznali bomo različne rešitve za ponovno uporabo »odsluženih« predmetov.

IZMENJAVA SOBNIH RASTLIN
Petek, 25. september 2020, 14.00 – 17.00
Prinesite zdravo sobno rastlino, ki je ne potrebujete več, in posvojite novo.

LOKOSTRELSTVO – OKOLJU PRIJAZNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Sobota, 26. september 2020, 10.00 – 12.00
Preživljanje prostega časa v naravi ne sme imeti škodljivih posledic za okolje – lokostrelstvo je zanimiva in
trajnostno naravnana »zabava«. Predstavili bomo osnove rokovanja z dolgim lokom in se preizkusili na 10,
20 in 30m oddaljenih tarčah, ki so postavljene v Parku Pečno v Kanalu.
Obvezna prijava: 05 335 3100, info@lung.si
(Lokacija: Park Pečno, Kanal)

