
Klimafolkemøde

Program
Vi ses på Værløse Bymidte
d. 10. september kl. 10-16  



Kom og vær med
Furesø Kommune skal være CO2-neutral i 2030, CO2-negativ i 2035 og på den lange bane 
klimarobust og modstandsdygtig over for fremtidens klimaforandringer. Det er en ambi-
tiøs vision, som kræver, at borgere, organisationer, virksomheder og institutioner i Furesø 
Kommune samarbejder og løfter i flok. 

På Klimafolkemødet vil du få masser af inspiration samt rådgivning, og du vil kunne deltage i mange forskellige workshops.  
Du kan få viden om en klimavenlig hverdag og inspiration til at skabe mere biodiversitet i din have og bruge dit regnvand rekreativt. 
Christian Ibsen, Direktør for Concito Danmarks Grønne Tænketank, er vært ved paneldebatten om ”Fremtidens fødevarer”.

Tag børnene med – de har deres helt eget program på Klimafolkemødet. 

På scenen 
 
10.00 Velkomst Ole Bondo Christensen, Borgmester Velkommen til Klimafolkemødet

10.10 Åbningstale Peter Møllgaard, formand for Klimarådet Klimaet lige nu lokalt og globalt

10.25 - 11.15 Paneldebat 1 Peter Møllgaard og lokale folketingskandidater  
fra parti A, B, C, KD, V, O, Ø og Å 

Dialog med Peter Møllgaard

11.30 -12.20 Paneldebat 2 Jette Feveile Young, Århus Universitet 
Anders Riemann, Nordic Harvest   
Kristine Clement, Greenpeace 
Gitte Breum, Mad og Måltider 
Birte Brorson, Økologisk Landsforening  

Fremtidens fødevarer? 

12.35-12.40 Indlæg Maria Møller Det meste kan genbruges

12.45-13.00 Præsentation Gymnasieelever fra Marie Kruses Gymnasium Digitale Klimafamilier

13.15-14.05 Paneldebat 3 Vagn Jelsøe, Forbrugerrådet Tænk  
Mette Hoffgaard Ranfelt, Danmarks Naturfredningsforening 
Frank Engelbrecht, Lifestile og Design Cluster 
Jonas Engberg, Coop

Cirkulær økonomi 

14.10-14.25 Indlæg Janus Hendriksen, Energirådgiver CO2, penge og adfærd 

14.35- 14.55 Indlæg SparEnergi Spar penge og CO2 med adfærd 

14.55-15.00 Indlæg Klimalancen Hold på dit regnvand 

15.05-15.15 Indlæg Janus Hendriksen, Energirådgiver Lav selv din energi  
- reducér din klimabelastning

15.25-15.40 Budskab Unge og lokalpolitikere Unges budskab til politikerne 

 
 

Vi ses på Værløse Bymidte 
til Klimafolkemødet  

kl. 10-16 d. 10. september.  
I Galaksen er der 

program målrettet 

de unge.



Workshops (kl. 10-16) 
• Lær at væve med genbrugsmateriale (tilmelding sker på  

Furesø Ungepanels Facebook-side eller på Billetto.dk) 

• Lav dit klimabudskab om til graffitikunst, der vil være til  
stede i kommunen fremover

• Leg med, når TECH-elevambassadører fra Fremtidsværkste-
dets i Furesø viser små drivhuse styret med Micro:controllere, 
solcelle prototyper og flotte lasercut, der er skabt af materia-
ler fra genbrugspladsen. 

• Vær med til at tilberede klimarigtig bålmad 
• Smag på sunde, klimarigtige og økologiske madpakker,  

og få gode opskrifter med hjem 
• Børnehuset Ryet har udviklet deres egen samling af klima-

venlige ferieaktiviteter – kom og lad dig inspirere til din  
næste klimavenlige ferie

• Lær at tilberede økologisk mad med mindre madspild,  
ligesom de gør det på Fars Køkkenskole

• Grøn Guide har inspiration til din klimavenlige hverdag
• Bliv Digital Klimafamilie

Tilmeld dig til Digitale Klimafamilier, beregn dit klimaaftryk, få hjælp 
til at leve mere klimavenligt, sundere og samtidig spare penge.  
Mød elever fra Marie Kruses Gymnasium, der er med i udviklingen  
af Digitale Klimafamilier sammen med Syddansk Universitet,  
Welearn og Furesø Kommune.   

• Grøn Dannelse med NOAH, Friends of the Earth Denmark 

Særligt for børn   
• Vær med til at tilberede klimarigtig bålmad 

• Smag på sunde, klimarigtige og økologiske madpakker, og  
få gode opskrifter med hjem

• Børnehuset Ryet har udviklet deres egen samling af klima-
venlige ferieaktiviteter – kom og lad dig inspirere til din næste 
klimavenlige ferie

• Lær at tilberede økologisk mad med mindre madspild, lige-
som de gør det på Fars Køkkenskole

• Repair Café Furesø – giv legetøj nyt liv 

Biografen  
Klimabevægelsen og Greenpeace viser 
film i Værløse Bio: 

Herrelogen  
Instruktør: Mikkel Bo Fønsgaard
Rejsen til isens indre (Into the Ice) 
Instruktør: Lars Ostenfeld

Gratis entre!

Tidspunkt: kl. 14.00-15.30 

Galaksen 
Aftenprogram målrettet unge    

Furesø Ungepanel har arrangeret underholdning i klimaets ånd. 
Der vil være stand-up, livemusik, fællesspisning og introduktion 
til det nye Furesø Ungeklimaråd.

Tilmeldingssiden kan findes på Furesø Ungepanels Facebook- 
side eller på Billetto.dk.

15.45 Musik Ida Aysel Jensen

 
Ida er 20 år gammel og kommer fra Farum. Ida var med i X Factor 
2021 og har herefter skrevet og komponeret egen musik, som 
hun glæder sig til at vise frem!

16.20 Stand-up Jakob Thrane 

16.40 Information Furesø Ungepanel fortæller om sit 
arbejde

16.45 Musik The Scribbles 

 Ungt, lokalt, spirende Indierock-band, der lige har fået en 
pladekontrakt i hus. 

17.30 Grøn Fællesspisning Økologiomlæggere fra Furesøs 
køkkener: Vi laver klimavenlig mad 
og spiser sammen

18.30 Oplæg og debat Furesø Ungepanel: Unge i Furesø 
skaber Ungeklimaråd 



Markedsplads (kl. 10-16)
• SparEnergi: Kom og få rådgivning om, hvordan du kan spare CO2, 

penge og leve sundere med energioptimering i din bolig, og få viden 
om tilskud til energiforbedringer i boligen. 

• Energirådgiver Janus Hendrichsen rådgiver om, hvordan du kan lave din egen 
energi og reducere din klimabelastning.

• Når du har fået rådgivning hos SparEnergi eller Energirådgiveren, vil du med det 
samme kunne tale med en sagsbehandler, der kan hjælpe med en overordnet 
vurdering af, om din bolig ligger i et område, hvor det er muligt at etablere en 
mere klimavenlig forsyningskilde. 

• Få inspiration af din lokale klimahelt, mød Miljøforeningen Furesø Agenda 21
• Mød Nordsjællands egen Delebilsordning 
• PhoneTrade: Reducér dit klimaaftryk med brugte mobiler og tablets. De er så gode som nye – og med 

fuld garanti. 
• Elever fra Marie Kruses Gymnasium har ideer og inspiration med til dig der gerne vil tage det første 

skridt for klimaet.
• Ny sortering fra 1. september af plast, mad og drikkekartoner. Mød affaldskyndige medarbejdere fra 

kommunen og Vestforbrænding. 
• Mød Klimabevægelsen i Furesø: Hvordan understøtter vi en ambitiøs klimapolitik?
• Hvordan kan du reducere CO2-udledningen fra din transport?
• Nabogo er den lette vej til samkørsel – kom og find ud af, hvordan du kan komme i gang.
• Konsulenterne fra Ea-Energianalyse er klar med forklaringer og beregningerne bag Klimaplan 2022-

2050 for Furesø Kommune.
• Byt dit gode, brugte tøj til nyt og spar penge samt CO2. Klimabelastningen på materielt forbrug skal 

ned; nu har du muligheden for at bidrage til dette. Husk tøj, sko, smykker, tasker...
• Greenpeace-kampagne: Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile 

brændstoffer.
• Vær med til at udvikle klimavenlige løsninger, der tager udgangspunkt i boligen, med arkitekt og 

bygmester Tommy Von Pain.
• Stil spørgsmål til Novafos, der præsenterer bæredygtighed i klimatilpasningen.

Indvielse af  
cykelparkering
Cykelparkering med nye 
tyverisikrede stativer 
indvies under broen på 
Fiskebækvej kl. 12.00. 

Find mere om Klimafolkemødet og Klimaplan 2022-2050 på www.furesoe.dk/klimaplan. Har du spørgsmål til Klima-
folkemødet, er du velkommen til at kontakte Stine Rahbek Pedersen, Projektleder for Klimaplan 2022-2050 for Furesø 
Kommune, på E-mail: srp1@furesoe.dk eller på tlf.: 72164142. Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Der vil 
være  

udskænkning af 
CO2-neutrale,  

økologiske  
drikkevarer

http://www.furesoe.dk/klimaplan 
mailto:srp1%40furesoe.dk?subject=

