
 

 

 

Her er chance for at kombinere interesser og være med i klimakampen. 

Vores valg og aktiviteter har betydning for vores fælles fremtid. Ved at dele viden, inspirere hinanden 

og handle sammen kan vi nå længere med at reducere vores negative påvirkning på klimaet. Første 

skridt på vejen er at finde hinanden, og derfor afholder vi den første klimaaften for alle interesserede 

aktive fra foreningerne i Greve. En aften der både byder på lokal og national inspiration, samtale og 

mulighed for at bidrage med forslag til indsatser i kommunens kommende klimaplan til markant at 

reducere CO2-udledningen fra hele Greve. 

 

Hvor og hvornår: 
Vi glæder os til at se dig, mandag den 5. september kl. 17:00 - 20:00 på Greve Gymnasium. 

Der vil blive serveret sandwich, kaffe/te/vand samt frugt og kage. 
 

Hvad er målet med aftenen: 
Temaaftenen sætter fokus på, hvordan du som aktiv, uanset om du er almindeligt medlem, leder, frivillig eller 

bestyrelsesmedlem i foreningslivet har muligheder for at arbejde med klima som integreret del af foreningens virke. 
Aftenen består af inspirationsoplæg med cases, samt dialog og aflevering af input.  

  

Der vil være oplæg fra:  
DeltagerDanmark v. Morten Friis (opvokset lige her i Greve)  

Ældresagen Greve og medlem af Klimaborgersamlingen v. Ingebritt Van Der Poel 
DIF v. PA-konsulent Lasse Lyck  

Spejdernes Lejr v. kommunikationsområdechef Jesper Oehlenschläger  
Aftenen faciliteres af Johan Galster fra We Do Democracy 

 

I løbet af aftenen vil vi bl.a. komme ind på: 
• Hvad handler klima på forenings-, kultur- og fritidsområdet om?  

• Hvordan påvirker fremtidsudsigterne børn og unge og andre af forenings-, kultur- og fritidslivets 
målgrupper?  

• Hvordan kan det at tænke klima ind i foreningslivet skabe sammenhæng, gejst & ro? 

• Hvordan kan klima, mental og fysisk sundhed og økonomi gå hånd i hånd? 

• Hvordan kan bestyrelser og andre samarbejdspartnere sætte fokus på klimaindsatsen? 

• Drøftelser om hvordan du og din forening konkret kan arbejde med klima   

• Input til indsatser i kommunens klimaplan på foreningsområdet og om partnerskabsmuligheder 
 
 

Tilmeld dig og find det opdaterede program her. 
 

Ved spørgsmål kontakt Greve Kommunes klimakoordinator: Julie Torsbjerg Lynge, jly@greve.dk 

https://greve.dk/borgerinddragelse/borgermoeder/klimaaften-for-greves-forenings-fritids-og-kulturliv
mailto:jly@greve.dk

