
PROGRAM 
KLIMA REBILD2020

12/9   Foredrag ”Iskernen - hvad fortiden fortæller os om  
Fremtiden” af Dorthe Dahl-Jensen

19/9    Åbning af Klima Rebild 2020 på Støvring Kraftvarmeværk
20/9  Besøg på Guldbæk Vingård - bæredygtig vinproduktion
23/9   Online klimakonference (NO) med oplæg af bl.a. Dag O. Hessen 
25/9   Pavilloncafeen i Skørping, laver klimamad og klimaevent
26/9   Nordjyllands største elbildag på Støvring Bytorv
27/9   ”Livø - grøn omstilling med høje ambitioner”  

Udflugt til Livø med Naturstyrelsen Himmerland 

27/9   Det store byttemarked på Kulturstationen, Skørping

28/9   Debatmøde om klima og arealanvendelse: Plads til både landbrug og natur?
1/10   Bæredygtighed på gården – besøg en økologisk mælkeproducent i St. Brøndum
3/10   Fuglekasser, æblemost og skraldebiler - åben genbrugsplads i Sørup
3/10   Klimamarch - en gåtur for klimaet i Skørping 
4/10    Besøg fælleshaven i Himmerlandsbyen, Aarestrup
4/10   Bosætning i et økosamfund, Himmerlandsbyen, Aarestrup
4/10 	 Klimafilm i Kinorevuen, Skørping

5/10   Debatmøde med Katherine Richardson, folketingspolitikere,  
nordjyske borgmestre, repræsentanter fra regeringens klimapartnerskaber og  
eksperter fra universiteterne under overskriften ”Hvordan skaber vi en  
bæredygtig udvikling for alle”

7/10  Klimarenovering af Skørping Idrætscenter

10/10  Besøg De Grønne Hvidevarer - en 100 % cirkulær forretningsmodel  
10/10  Vild mad på menuen - naturens krydderi
13/10  F oredrag ”Klimaetiske tanker om lysegrønt håb” af Mickey Gjerris

8/11 	 Klimafilm	i Kinorevuen, Skørping
21/11  Kom med i folkeskoven og vær med til at plante den nye skov

Tjek hele programmet og 
tilmeld dig på www.klimarebild.dk

klimarebild.dk facebook/klimarebild

Foregår også i Klimaugerne:
UNIKA 9520: Særudstilling med fokus på 

klima, upcycling, genbrug.

Super Brugsen, Støvring: Udstilling af klimavenlige varer 
og oplysning om brugen af coop-app’en: Mit klimaaftryk. 

Sortebakkeskolen, Nørager sætter klimaet 
øverst på skoleskemaet.

Blenstrup Skole afholder et skolehaveforløb.

Netværksmøde for bygge- og anlægsbranchen på Keflico: 
”Træ som et miljøvenligt og energirigtigt byggemateriale”.

Netværksmøde for lokale fjernvarmeværker.

De nordjyske kommuner og Region Nordjylland 
introduceres for et nyt regnskab til at opgøre pro-
duktion af drivhusgasser på kommunalt niveau.


