FÆLLESSKABERNES KRAFT
En aften om bæredygtighed og fælles handlekraft i Kerteminde Kommune
Kære
Du modtager denne invitation, fordi Kerteminde Kommunes Bæredygtighedsråd har peget på
dig som en vigtig nøgleaktør, der står bag, styrker og udvikler et af Kertemindes fællesskaber.
Vi samler jer til en aften, hvor frivillige nøgleaktører, politikerne fra klimaudvalget, kommunens
medarbejdere og Bæredygtighedsrådets medlemmer lærer hinanden at kende og deler erfaringer,
ideer, udfordringer og måske opdager nye muligheder for at samarbejde om at skabe et mere
klimavenligt lokalsamfund.
Vi vil gerne lære og inspireres af jer. Kerteminde Kommune og resten af Danmark skal nå et
bæredygtigt mål, hvor CO2-udledningen reduceres med 70 % senest 2030. Vi tror på at Kerteminde
kommune kan nå målet, hvis vi hjælper og inspirerer hinanden. Vi har brug for fælles handlekraft,
hvis vi skal nå i mål. Samtidig er meget af det arbejde, vi har foran os, både lettere og sjovere at
gøre i fællesskab. Vi vil gerne gøre det nemmere for jer at hjælpe hinanden, og høre hvordan vi,
som kommune og Bæredygtighedsråd, kan skabe de bedst mulige rammer for jeres ideer og ønsker i
arbejdet mod en bæredygtig fælles fremtid.
Vi håber du har lyst til at deltage den 17. marts 2022 fra 16.30 til 20.30 i Anexet på Lundsgaard
Gods. Aftenen byder på et fornøjeligt mix af oplæg, samtaler og et fælles måltid. Vi byder på kaffe,
te, vand, aftensmad og inspirationsoplæg fra:
NADJA PASS er aftenens værtinde. Hun giver os nogle konkrete opgaver og redskaber, der kan
styrke vores handlekraft i hverdagen og sørger for, at vi får delt vores ideer og erfaringer i løbet af
aftenen.
JOHANNES THUESEN, der er programleder for DK2020 klimahandlingsplanen i Kerteminde
Kommune og sekretær for Bæredygtighedsrådet. Johannes vil give et indblik i Kerteminde
Kommunes vision og arbejde med klimahandleplanen, samt et indblik i vejen til et klimaneutralt
lokalsamfund i 2050.
TINA UNGER, der deler erfaringerne fra sit arbejde i Lejre Kommune, hvor hun gennem flere år har
arbejdet med at udvikle bæredygtige fællesskaber og klimahandleplaner.
DITTE RASMUSSEN OG JOHN CARLSEN, der med den grønne mad som omdrejningspunkt giver os
et konkret eksempel på, hvordan det kan være sanseligt, lækkert og sjovt at spise mere klimavenligt.
Vi glæder os til at se dig.
På vegne af Bæredygtighedsrådet i Kerteminde Kommune
Formand Poul Henrik Jørgensen

Vi har brug for din tilmelding senest d. 10. marts 2022. Du tilmelder dig pr. mail til
klimamedarbejder Pernille, på pedy@kerteminde.dk, hvor navn og kontaktoplysninger for
den/de deltagende skal fremgå.

ET PAR PRAKTISKE DETALJER
Der vil være en fotograf og repræsentanter fra pressen til stede. Hvis du ikke ønsker at optræde på
fotos eller videoklip, må du meget gerne skrive til Pernille, pedy@kerteminde.dk, forud for
arrangementet.
Det er gratis at deltage, men da vi gerne vil undgå madspild, skal vi vide, hvor mange vi bliver.
Meld derfor afbud hurtigst muligt, hvis du, efter din tilmelding, finder ud af at du ikke kan deltage
alligevel.
Invitationen er personlig. Har du ikke har mulighed for at deltage, er du velkommen til at give
muligheden videre til en anden person fra dit fællesskab, så I er repræsenteret.

