
KLIMAFOLKEMØDE  
Aktivitetsoversigt   
På scenen 
 
Aktivitetstype Formidler Titel Kom og få inspiration 

Paneldebat 1. Jette Feveile Young, Institut for 
Fødevarer, Århus Universitet 
Anders Riemann, Nordic Harvest 

Paneldebat om: Fremtidens Fødevarer? Klimavenligt mad - stamcelle kød!  
Poduktion af fødevarer indendørs i vertikale haver

Paneldebat 2. Lokale folketingskandidater Folketingets rolle for at opnå klimamålene Klimadebat ved lokale folketingskandidater

Præsentation v. gymnasieelever fra Marie Kruse Digitale klimafamilier Klimafamilier præsenteres 

Indlæg Spar energi Spar penge og CO2 med adfærd Spar CO2 og penge m adfærd

Indlæg Spar energi Spar penge med klimarenovering Spar CO2 og penge med klimarenovering

Indlæg Klimalancen Hold på dit regnvand Klimatilpasning 

Indlæg Energirådgiver Lav selv din energi og reducer din klima-
belastning

Reducer dit forbrug og etabler din egen energiforsyning så din bil 
og bolig får CO2-neutral energi 

Indlæg Genbrug dine materialer Det meste kan genbruges Maria fortæller om, hvorfor hun væver af genbrugsmaterialer

Opvisning Furesø Unge Panel Bæredygtigt modeshov Inspiration til din klimavenlige stil



I biografen 
 
Aktivitetstype Formidler Titel Kom og få inspiration 

Film Klimabevægelsen Into the ice. Instruktør Lars Ostenfeld  Klimafilm i Værløse Bio 

På bymidten 
 
Aktivitetstype Formidler Titel Kom og få inspiration 

Workshop Furesø Unge Panel Dit klimabudskab på plakat Gør en forskel ved at male dit klimabudskab og give dit budskab videre til 
lokale politikere

Workshop Maria Møller Lær at væve med genbrugsmaterialer Genbrugsworkshop. Tilmelding kommer på Furesø Unge Panels Face-
book-side. 

Workshop Furesø Unge Panel Klimagrafitti Lav dit klimabudskab om til kunst, der vil være til stede i kommunen frem-
over. 

Workshop Fremtidsværkstedet Klima og IT Klimalæring 

Workshop Marie Kruse Gymnasium Bliv Klimafamilie Kom i gang med det samme, beregn dit klimaaftryk og få gode ideer til, 
hvad din familie kan gøre nu. 

Workshop Welearn Klimafamilie Bliv klimafamilie

Workshop Ryet Børnehus Klimarigtig bålmad Lær at lave sund økologisk, klimarigtig mad 

Workshop Ryet Børnehus Sunde, klimarigtige og økologiske madpak-
ker 

Klimarigtige, sunde og økologiske madpakker workshop v Ryet Børnehus 

Workshop Ryet Børnehus Klimavenlige ferieaktiviteter Oplevelserne hjemme og i lokalområdet er sjove, hyggelige og klimavenlige 

Workshop Dalgårdens Børnehus Økologisk mad og mindre madspild Fars Køkkenskole, få inspiration til at lave klimarigtig og økologisk mad 
sammen med dine børn. 

Workshop Maj-Britt Pedersen Klima målrettet dig og din hverdag Grøn Guide 



Værløse Bymidte  
Klimamarkedsplads for Klimapartnere, virksomheder, foreninger og organisationer 
 
Aktivitetstype Formidler Titel Kom og få inspiration 

Rådgivning Spar Energi Spar CO2 , penge og lev sundere Energioptimering i boliger, tilskud til energiforbedringer i boligen 

Rådgivning Energirådgiver Lav selv din energi og reducer din klima- 
 belastning

Reducer dit forbrug, og etabler din egen energiforsyning, så din bil og bolig 
får CO2-neutral energi

Videndeling Benny Bach Se, prøv og tag en nørdet snak med  
Kommunens elbilsspecialist 

Reducer dit klimaaftryk med fossilfri biler

Videndeling Benny Bach Se de mange specialmaskiner på el, de kan  
også bruges i din have 

Havemaskiner udleder masser af CO2, se mulighederne, og hør om erfarin-
gerne med de fossilfrie slags 

Upcycling PhoneTrade Reducer dit klimaaftryk med brugte mobiler & 
tablets, som er så gode som nye, med fuld garanti.

Klimabelastningen fra materielt forbrug er den største CO2-udleder - derfor 
skal vi genbruge mere 

Viden Sorter dit affald Ny sortering fra 1. september af plast, mad og 
drikke kartoner 

Kom og find ud af, hvordan du kan sortere dit affald, og hvad det bliver 
omdannet til bagefter

Aktivisme Klimabevægelsen Klimabevægelsen i Furesø Hvordan understøtter vi en ambitiøs klimapolitik?

Delebil Nordsjællandsdelebiler Delebilsordning Du kan få inspiration til en anden og måske mere overskuelig måde, at få 
en elbil på.

Viden Ea - Energianalyse Klimaplan 2022-2055 for Furesø Kommune Kom og dyk ned i beregningerne bag Klimaplan 2022-2050 for Furesø 
Kommune 

Tøjbytte Fontainehuset Byt dit gode, brugte tøj til nyt Klimabelastningen på forbrug skal ned, nu kan du bytte dig til dit nye tøj, 
spare penge og CO2 

Børne Workshop Fontainehuset Lav din egen flotte glaslygte Kom og omdan et gammelt syltetøjsglas til en fin glaslygte 



Galaksen 
 
Aktivitetstype Formidler Titel Kom og få inspiration 

Stand-up Kom og få fantastisk underholdning, der samtidig vil få dig til at 
reflektere. Tilmelding kommer på Furesø Unge Panels Face book-
side.   

Furesø Unge Panel Unge i Furesø skaber nyt Ungeklimaråd Kom og hør om Kommunens nye Ungeklimaråd, hvilken indflydel-
se panelet får og hvordan du som ung kan være med

Børnenes program 
 
Aktivitetstype Formidler Titel Kom og få inspiration 

Børne Workshop Fontainehuset Lav din egen flotte glaslygte Kom og omdan et gammelt syltetøjsglas til en fin glaslygte

Børne Workshop Dalgårdens Børnehus Økologisk mad og mindre madspild Fars Køkkenskole, få inspiration til at lave klimarigtig og økologisk 
mad sammen med dine børn. 

Børne Workshop Ryet Børnehus Klimarigtig bålmad Lær at lave sund økologisk, klimarigtig mad 

Børne Workshop Ryet Børnehus Sunde, klimarigtige og økologiske  
madpakker 

Bliv inspireret til at lave sunde, klimarigtige og økologiske mad-
pakker sammen med dine børn

Børne Workshop Fremtidsværkstedet Klima og IT Klimalæring 


