Met een brede achterban, met een goede verbinding met de ‘mienskip’ en met tal van
overheden, bedrijven en inwoners van Fryslân, heeft de organisatie zich op vele manieren
ingezet voor meer duurzaamheid in Fryslân. Politieke lobby, publiekscampagnes, projecten,
prikkelende acties, scherpe opinies, het ontwikkelen van concrete handelingsperspectieven
en nog veel meer. We zijn inmiddels een spil in de duurzaamheidsbeweging in Fryslân.
Dit jaar organiseren we vele evenementen en acties om ons jubileum te vieren. Daarbij
willen we niet alleen achteruitkijken, maar willen we samen het gesprek aangaan over de
toekomst van Fryslân. En dit vertalen naar concrete actie. Wij hopen jou tegen te komen
tijdens één van deze activiteiten!

7 maart: Start jubileumjaar
21 maart: Groenlunch: Klimaatgesprekken
Een goed gesprek is een krachtig middel. En belangrijk om elkaar te
helpen naar een duurzame samenleving. Daarom nodigen wij jou
van harte uit voor deze speciale jubileum Groenlunch. Deze keer
weer in levende lijve! En niet ‘zomaar’ een Groenlunch, maar een
Masterclass met klimaatcoaches Jeanine Posthuizen en Vivian Nijholt.

28 april: Vijftig jaar FMF
We bestaan op deze dag exact vijftig jaar. Op deze dag wordt er
teruggekeken op de laatste vijftig jaar en gaan we in gesprek met de
achterban en het huidige bestuur tijdens een speciale bijeenkomst
voor onze leden en partijen waar we intensief mee samenwerken.

7 mei: Het FMF-bosk
De FMF gaat starten met haar eigen bos. Friezen uit héél de provincie
kunnen tijdens dit jubileumjaar meedoen aan ons bos. We werken
daarbij nauw samen met BOSK. Een initiatief van Arcadia:
arcadia.frl/projecten/bosk/
Landbouwevenement
Fryslân staat al vele jaren bekend als dé landbouwprovincie. De
landbouw speelt een essentiele rol als het gaat om het herstel van de
Friese biodiversiteit en het voorkomen van Klimaatverandering. Wij
zien ook de komende jaren veel perspectief voor de landbouw. In mei
gaan we hierover in gesprek.
Verassingsevenement
Duurzaam leven is belangrijker dan ooit. De afgelopen vijftig jaar
hebben we ons ingespannen voor een duurzaam Fryslân. Dat is
urgenter dan ooit. We komen met een verassende actie naar de
inwoners van héél Fryslân. Dit onder het motto: wie jarig is trakteert.

Eind juni: Landschap van de toekomst
Wat is ons droombeeld voor het landschap? Hoe ziet het Friese
landschap er over 30 jaar uit? Samen met beleidsmakers,
landschapsarchitecten, gemeenten en anderen gaan we hiermee aan
de slag in de maand juni.

Biodivers Fryslân!
Juli staat in het teken van biodiversiteit. Deze maand is het mogelijk
voor alle Friezen om kennis te maken met de biodiversiteit van
Fryslân. Een verassend evenement voor jong en oud is in juli en
augustus te bezoeken.

17 september: Clean Up Day
September staat in het teken van zwerfafval en de plastic soup.
Tijdens de World Clean Up Day organiseren we een
jubileumevenement voor alle Friezen.

Het FMF Bosk
In november is het tijd voor het vervolgevenement van het FMF
jubileum bosk. Samen met de Fryske mienskip wordt het bos
aangelegd. Daarmee willen we ook een blijvende herinnering
nalaten aan ons jubileum.

Het FMF Klimaatberaad
In december wordt ons jubileum feestelijk afgesloten met het FMF
Klimaatberaad. Waar staan we nu? Waar staan we in 2050 met het
Friese landschap? En hoe gaan we om met de klimaatcrisis? Tijdens
het Klimaatberaad komt het allemaal aan de orde. Daarnaast kijken
we terug op ons jubileumjaar en sluiten deze af. We presenteren dan
ook onze klimaatagenda die samen met de Klimaatgedeputeerde
wordt opgesteld.

Tijdens dit speciale jaar is het mogelijk om ons eigen
Klimaatgedeputeerde te volgen. Dit jaar is dat Ymkje Ypma. Ymkje is
te volgen op onze social media kanalen en op onze site. Daar gaat zij
tijdens ons jubileumjaar vlogs en blogs maken tijdens onze
evenementen en over haar persoonlijk reis op het gebied van
verduurzaming. Tijdens het jubileumjaar is het ook mogelijk om
Ymkje tegen te komen tijdens één van onze vele acties en
evenementen!

