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Som tidligere nævnt i Vandposten er
FVD i fuld gang med vores projekt
”Rent vand – kommer fra hanen”. Vi
har fået stor respons på vores drik-
kedunke, og flere vandværker har al-
lerede bestilt og modtaget drikke-
dunkene. Vi kan på nuværende tids-
punkt se, at det svinder meget i vo-
res lager af drikkedunke og vil i den
forbindelse være rigtig positiv for en
tilbagemelding fra jer, som allerede
ved, at I har tanker om bestilling af
drikkedunke til foråret eller som-
mermånederne. Der er som bekendt
– ligesom på alt andet – en leve-
ringsfrist på drikkedunkene, og det
ville være ærgerligt, hvis de så skul-
le være i restordre.

Derfor opfordrer vi jer til at tæn-
ke lidt frem i tiden. Måske påtænker
I at uddele drikkedunke på Vandets
Dag den 22. marts 2005 eller måske
til et ”åbent-hus” arrangement.

Samtidig kan vi meddele, at ar-

bejdsgruppen har udformet en bro-
chure, som giver information/oplys-
ninger og viden om vores drikke-
vand. Brochuren er sendt til vores
trykkeri med henblik på opsætning,
og samtidig har vi kontakt med en
tegner, som vil gøre brochuren for-
ståelig i form af billeder fra A-Z, så
selv de mindre årgange (1.- 2. klas-
se) kan forstå, hvor vandet kommer
fra, inden det når ud af vores vand-
haner. Vi ser frem til den færdige
brochure, som vil være en god guide
til vandværkernes forbrugere, skoler,
institutioner mv.

Som overskriften siger, deltager
FVD sammen med Fødevarestyrel-
sen på udstillingen BørneKulturFo-
rum i dagene 22. – 24. januar 2005.
FVD blev i december måned kon-
taktet af Fødevarestyrelsen, som fo-
respurgte om et muligt samarbejde
omkring sundhed blandt børn og
unge. De var blevet informeret om vores projekt ”Rent vand – kommer

fra hanen” og syntes, at det var et
godt initiativ, som med stor fordel
kunne forenes med styrelsens pro-
jekt ”Alt om kost”.

Fødevarestyrelsen har efterføl-
gende inviteret FVD til i samarbej-
de med styrelsen at udstille på Bør-
neKulturForum. Udstillingen i Fo-
rum er en 3-dages udstilling med et
væld af aktiviteter for børn, unge,
forældre, bedsteforældre og alle an-
dre interesserede. En oplevelse med
bøger, spil, sport, leg, film og teater
& musik.

Klik ind på FVD’s hjemmeside
www.fvd.dk under menupunktet
”praktiske tips” eller på 

� www.altomkost.dk 
� www.bornekulturforum.dk 

for at hente yderligere information.

Vel mødt til et par spændende
dage på BørneKulturforum!

FVD deltager sammen med Fødevarestyrelsen
på BørneKulturForum 
i dagene 22. – 24. januar 2005


