
Støvring Kraftvarmeværk fik i 2019 designet og opført Danmarks største eldrevne luft til 
varme-pumpe. Denne beslutning blev taget ud fra regeringens udmelding om, at værkerne 
inden 2030 skal sikre sig en grøn og bæredygtig varmeforsyning. En ting mere gjorde byg-
geriet nødvendig – nemlig at Støvring by er vokset så meget, at mere varmeeffekt til en 
konkurrencedygtig pris var nødvendig.

Den eldrevne varmepumpe sikrer Støvring Kraftvarmeværk en CO2-reduktion på op til 75%. 
Dette er væsentligt for at sikre kommende udvidelser af fjernvarmen. I nye udstykninger vur-
derer kommende bygherrer nøje på, hvilken opvarmningsform der er den mest miljørigtige. 
Kan Støvring Kraftvarmeværk ikke levere CO2-neutral varme, vælges der en anden opvar-
mningsform end fjernvarme. Sidst men ikke mindst er varmepumpen med til, at sikre byens 
forbrugere en fornuftig og konkurrencedygtig varmepris.

STØVRING KRAFTVARMEVÆRK 
                                
10.00 ”DØRENE ÅBNES”                               
                                
10.00-10.45 
  Bestyrelsesformand Søren Kjær, Støvring Kraftvarmeværk byder alle 

velkommen. Fortæller kort om opførelsen af varmepumpen/byggeriet.
 Åbning af Klima Rebild v. borgmester Leon Sebbelin
  Overrækkelse af Moder Jord – Klima Rebilds anerkendelse til virksomheder, 

som gør en særlig klimaindsats v. Leon Sebbelin og kunstner Michael Sasserson
 Dansk Fjernvarme har ordet. 
                                
10.45-14.00
 Pølsevognen åbner, der serveres pølser og vand.
 Mulighed for rundvisning på kraftvarmeværket
 Tryllekunstner Mikkel Gundersen underholder løbende (11.00–13.00)
  Musikalsk indslag med MARIMBAS - slagtøjselever fra Rebild Kulturskole under 

ledelse af Morten Fabricius
                                
12.15  Karensmindeskolen samt Bavnebakkeskolen afslører to fine malerier som er 

leveret ifm. opførelsen af den eldrevne varmepumpe.
                                
Arrangementet er gratis. Billetter bestilles på www.himmerlandsbilletten.dk fra d. 2. sept.
                                
STED: Støvring Kraftvarmeværk, Hjedsbækvej 2, 9530 Støvring
                                
 

klimarebild.dk facebook/klimarebild

ÅBNING AF
Klima Rebild 2020
LØRDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 10-14

Klima Rebild 20 afholdes 
i efteråret d. 12.9 - 22.11, hvor
bla. skoler, institutioner, 
virksomheder, interesse-
organisationer og kommunen 
sætter klimaet øverst på 
dagsordenen.

Tjek programmet på
klimarebild.dk
 

Debatmøde med Katherine Richardson 
MANDAG DEN 5. OKTOBER KL. 16-21 

STED  Støvring Gymnasium
BILLET   Arrangementet er gratis. Billetbestilling på www.himmerlandsbilletten.dk 

Rebild Kommune har i syv år arrangeret årlige klimauger med hovedfokus på, hvordan be-
folkningen selv kan handle bæredygtigt til gavn for klimaet. Et næsten enigt folketing har 
i 2020 besluttet at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030. Derfor er det oplagt 
nu at invitere centrale beslutningstagere og eksperter til en drøftelse af, hvordan vi når dette 
ambitiøse, nationale mål ved et offentligt møde på Støvring Gymnasium.
Vi har bedt leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre, Katherine Richard-
son, om at lægge ud med et oplæg, der ligger i forlængelse af hendes nye bog: ”Hvordan skaber 
vi bæredygtig udvikling for alle” og af Klimarådets aktuelle anbefalinger: ”Kendte veje og nye spor 
til 70% reduktion".
Efter oplægget følger et måltid ”Klima-Glad Mad”, inden selve debatten med deltagelse af centrale 
folketingspolitikere og nordjyske borgmestre samt repræsentanter fra regeringens klimapartner-
skaber og eksperter fra universiteterne. Vi håber på en paneldebat, der stiller skarpt på, hvordan 
vi – regionalt og nationalt - når målet, netop dagen før Folketinget åbner for en samling, der vil 
blive præget af klima. Støvring Gymnasium er vært ved mødet, der starter kl. 16 med opførelse 
af det store korværk ”Dråben”. 



Iskernen - hvad fortiden fortæller os om 
fremtiden
LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER KL. 14-16

STED  Rebild Centret, Røde Møllevej 4, 
 Gravlev, Skørping
PRIS  75 kr.
BILLET  www.himmerlandsbilletten.dk,  

Jørgen Gjedsted, 9837 2533

Professor i glaciologi ved Niels Bohr Instituttet 
Dorthe Dahl-Jensen. Hun har de spændende 
svar på hvad den 2538 m. dybe iskerne boret 
ud af indlandsisen kan fortælle os om et var-
mere Grønland. 5 grader varmere var Grønland 
i Eem-tiden, og det er meget interessant i de-
batten om hvad der vil ske med Grønlands in-
dlandsis i den kommende tid, hvor vi forventer 
et varmere klima. Hun forsøger også at forudsi-
ge hvordan indlandsisen vil påvirke den globale 
havvandsstigning. 

Besøg på Guldbæk Vingård
SØNDAG DEN 20. SEPTEMBER KL. 15

STED  Ærtebjergvej 40b, 9530 Støvring
PRIS  75 kr. Betales på dagen

Vi mødes foran vineriet og hilser på hinanden 
med et glas mousserende vin. Vi viser rundt og 
fortæller om vores bæredygtige og økologiske 
tilgang til vinavl og vinproduktion. Specielt om 
brugen af nye og resistente vinplanter, der kan 
dyrkes uden brug af sprøjtemidler.  
Der vil blive mulighed for at gå i glashuset og 
smage vore vine. 

Klimamiddag i Pavillon Caféen
FREDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 17.30

STED   Pavillon Cafeen, Sverriggårdsvej 34, 
Skørping

I forbindelse med Klima Rebild serverer Pavillon 
Caféen i Skørping lækker klimamiddag. Husk 
at bestille din madbillet direkte på www.pavil-
lon-cafeen.dk. 
Unika 9520, en gruppe kunsthåndværkere der 
har etableret sig i en butik på Torvet i Skørping, 
vil fortælle om genbrug, recycling og genanven-
delse af materialer i skabelsen af nyt kunsthånd-
værk kl. 17.30-18. 

Nordjyllands største elbildag
LØRDAG DEN 26. SEPTEMBER. KL. 10-15

STED   Støvring Bytorv
PRIS  Gratis

Kom og mød det største antal og typer af elbil-
er i Nordjylland på et sted. Måske endda også 
et par modeller som endnu ikke kan købes. Vi 
har samlet så mange modeller, mærker og typer 
af elbiler som muligt denne lørdag i Støvring. 
Kom og få en ærlig snak, om hvad der er godt 
og dårligt ved en elbil. Er fremtiden at alle skal 
køre elbil eller er tingene lidt mere nuanceret? 
Få dig en prøvetur i udvalgte modeller. Der vil 
både være private, som viser deres elbiler frem 
samt forhandlere, som viser de nyeste modeller 
der snart kommer på markedet.  

Livø - grøn omstilling med høje 
ambitioner
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER 

Færgeafgang kl. 9 fra Rønberg Havn og retur fra 
Livø Havn kl. 15.30
STED Livø
PRIS  90 kr. (færgebillet) + 160 kr. (frokost) 

Livø har siden 2012 været i gang med en om-
stilling til vedvarende energi, og det er målet at 
Livø på lang sigt skal blive selvforsynende. På 
Livø er det en ambition, der rækker langt videre
end i resten af landet. Der er nu gået syv år 
siden Naturstyrelsen med projektet "Grøn Livø" 
begyndte at lægge planer for, hvordan de fossile 
brændstoffer på Livø kunne udfases. På turen 
vil skovrider Bendt E. Andersen og projektled-
er Birgitte Palle fra Naturstyrelsen Himmerland 
vise rundt og fortælle om projektets resultater. 
Det er nødvendigt at reservere billet til turen på 
klima@rebild.dk (bindende).

Det store byttemarked
SØNDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 10-15

STED Kulturstationen, salen. Skørping
PRIS Gratis

Ved dette hyggelige, klimavenlige arrangement
kan du komme af med tøj og ting, som du ikke
længere har brug for og derefter gå på skatte-
jagt i andres aflagte klenodier. Pungen skal kun
op af lommen i café-hjørnet. I søstrene Graffs
mini-systue forvandles gammelt til nyt. "Gård-
sangerne" kommer kl. 11 og sætter ekstra liv i 
kludene. Nyt er yt - kom og byt.

Bæredygtighed på gården
TORSDAG DEN 1. OKTOBER KL. 17-19

STED  Lundegårdsvej 5, St. Brøndum
PRIS Gratis
TILMELDING Via mail: tbk@agrinord.dk

Besøg hos økologisk mælkeproducent Søren 
Baisgaard, som har fået udarbejdet en bære-
dygtighedsanalyse for gården. Ud fra rapporten 
har Søren fået et godt udgangspunkt for at vi-
dereudvikle landbruget i en bæredygtig retning, 
både hvad angår klima/miljø, arbejdsforhold og 
dyrevelfærd. Det vil Søren og bæredygtighed-
skonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg fortælle om, 
og der vil blive mulighed for at se dyrene og de 
omgivne marker.

Fuglekasser, æblemost og skraldebiler - 
åben genbrugsplads i Sørup
LØRDAG DEN 3. OKTOBER KL. 10-16

STED   Hjedsbækvej 107, 9530 Støvring
PRIS  Gratis

Bliv klogere på hvordan du tager en klimavenlig 
hånd om dit haveaffald! Sammen med natur- 
vejleder Søren Risborg kan du og børnene bygge 
et vinterhi til pindsvin eller en fuglekasse af af-
faldstræ. Du kan tage dine æbler med fra haven 
og lave most af dem (husk tomme flasker til din 
most). I får også mulighed for at komme helt tæt 
på skraldebilen. Du kan også få inspiration til, 
hvordan du laver et kvashegn ud af dit haveaf-
fald. Der vil blive serveret klimakage på dagen. 

Hvad vil regeringen 
med naturen og 
landbruget?
Få svaret af Flemming 
Møller Mortensen (S)

DEBATMØDE OM KLIMA OG AREALANVENDELSE:
PLADS TIL BÅDE LANDBRUG OG NATUR?
MANDAG DEN 28. SEPTEMBER KL. 17-21
REBILDCENTRET, RØDE MØLLEVEJ 4, 9520 SKØRPING
17.00-18.15: OPLÆG FRA FIRE IGANGVÆRENDE PROJEKTER I HIMMERLAND
 ●  Naturen - en rentabel del af landbruget, v. Peter Brinkmann Kristensen, projektleder
 ●    Fælles Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunktionel 

jordfordeling/Realdania-projekt v. Søren Møller, formand Collective Impact, og Rasmus Fugl-
sang Frederiksen, Mariagerfjord Kommune.

 ●  LIFE IP - landmanden som naturforvalter v. Naturstyrelsen, Landbrug og Fødevarer og 
Åge V. Jensens Fonde v. Bendt Egede Andersen, skovrider Naturstyrelsen Himmerland

 ●  Nystartet projekt om arealforvaltning v. Irene Viborg, Seges

18.15-19.00: Spisning

19.00-19.15: Flemming Møller Mortensen. Hvad vil regeringen med naturen og landbruget?

19.15-21.00: DEBAT MED PANELET - Styret af journalist Søren Bjørn-Hansen
  Paneldebat med oplægsholderne og Carl Christian Pedersen, formand for Agri Nord 

og Morten Petersen, afdelingschef DN samt Flemming Møller Mortensen grup-
peformand i Socialdemokratiet er inviteret til at åbne debatten med et 15 min. 
indlæg om Regeringens konkrete handlinger for at sænke drivhusgasserne i land-
bruget set i forhold til arealanvendelsen og igangsættelse af en jordreform.

Tilmelding er nødvendig til Jens Kristian Uhrenholt 
Tlf.: 9988 9528 eller mail: jkuh@rebild.dk

GRATIS



Klimamarch - en gåtur for klimaet
SØNDAG DEN 3. OKTOBER KL. 10-13

STED Afgang fra Kulturstationen, Skørping
PRIS Gratis

Kom allerede kl. 9.00, hvis du vil være med til at 
male skilte. Vi mødes uden for Kulturstationens 
glasarkade, og går en cirka tre km. tur igennem 
byen og skoven. Ruten er kørestols- og barne- 
vognsvenlig. Undervejs vil der være klimaquiz 
for børnene, og vi slutter dagen af på plænen 
ved Skørpingcentret med kage/kaffe, sang og 
taler. Medbring egen kop. Gå ind på Facebook 
og find begivenheden: "Klimamarch Skørping 
2020" og tilmeld dig og din familie. Vi glæder 
sig til at se jer til en gåtur for klimaet. 

Fælleshaven i Himmerlandsbyen
SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 10-13

STED  Himmerlandsbyen, 9520 Aarestrup
PRIS Gratis

Skolehaveundervisere Lene og Kersten fortæller 
om fælleshaven og I indbydes til at være med 
til høst i fælleshaven samt en sanketur, hvor vi 
finder spiselige urter i naturen. Efterfølgende la-
ver vi mad i det fri med skolehavens bålkomfur-
er. Velegnet for børnefamilier.

Bosætning i et økosamfund 
SØNDAG DEN 4. OKTOBER KL. 14-16

STED  Himmerlandsbyen 2, Aarestrup
PRIS Gratis

Hvad betyder det i det daglige at bo i et økosam-
fund? Hvad betyder fællesskabet og arbejds- 
dage og hvordan lever man mere bæredygtigt? 
Lene Dahl, tidligere bestyrelsesmedlem i LØS, 
Landsforeningen af Øko-samfund, viser rundt og 
fortæller om Andelsforening Himmerlandsbyen 
og om principperne i et økosamfund. Vi slutter 
af med kaffe og kage i det lille halmhus.

National klimakonference, Norge
ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 9-15.15

STED  www.klimaomstilling.no
PRIS  Gratis
BILLET  Tilmelding senest d. 22. september på 

www.klimaomstilling.no

I Norge afholdes en national klimakonference. 
Pga. COVID-19 er konference blevet til en on-
line konference, hvor DU har mulighed for at 
deltage! På konferencen er der en lang række 
oplæg om klima. Blandt andet fortæller Dag O. 
Hessen, professor i biolog, om ”Klimaændringer 
og bæredygtighed i en post corona verden”. 

Klimarenovering af Skørping 
Idrætscenter
ONSDAG DEN 7. OKTOBER KL. 17

STED  Skørping Idrætscenter
PRIS Gratis

Skørping Idrætscenter inviterer til åbent hus, 
hvor de viser deres nye lys frem i hallen, lige-
ledes vil de vise deres nye varme- og ventila-
tionsanlæg. Annette Hoffmann fra eco2Light, 
Rasmus fra Winther VVS og Ventilation samt 
halinspektør Søren Jacobsen vil være til stede 
og fortælle og besvare spørgsmål. Søren Jacob-
sen vil desuden fortælle lidt om idrætscentrets 
"klimapolitik", hvordan energirenovering er sat i 
gang og hvad deres fremtidsplaner er i forhold 
til miljø. Arrangementet henvender sig til private 
såvel som virksomheder.

Virksomhedsbesøg hos De Grønne 
Hvidevarer
LØRDAG DEN 10. OKTOBER KL. 10-12

STED Grynderupvejen 16, 9610 Nørager
PRIS Gratis

Hvidevarer - fra affald til produkt. Ca. 140.000 
tons hvidevarer bliver hvert år kasseret alene i 
Danmark. Kom og se og hør hvordan De Grønne 
Hvidevarer omdanner dem til "nye" produkter.
De Grønne Hvidevarer giver en rundvisning 
i virksomheden og et indblik i processen, lige 
fra maskinerne bliver afhentet fra genbrugssta-
tioner m.v. til at de fremstår som salgsklare 
"nye" produkter med garanti. Lovgivning og 
modstridende interesser, har tidligere umulig-
gjort forretningsmodeller baseret på genbrug af 
hvidevarer. Men nu er det lykkedes at få lavet 
aftaler, med de rette aktører og myndigheder.

Vild mad på menuen - naturens krydderi
LØRDAG DEN 10. OKTOBER KL. 9-15

STED  Grøndalen, for enden af Rebild Skovhu-
sevej

PRIS 50 kr.
BILLET www.himmerlandsbilletten.dk

Ta' med i skoven for at finde urter og svampe 
til et lækkert måltid med vildtkød, som vi sam-
men tilbereder over åben ild. Få en ander-

ledes dag i naturen, hvor hele familien kan 
være med. Naturvejleder Søren Risborg, 

kok Flemming Graff Horup og forfatter 
Henrik Bugge Mortensen byder på en 

spændende dag, der afsluttes med at 
vi sammen tilbereder et måltid. Kom 
og få inspiration og gode idéer til, 
hvad du kan finde i naturens spise-
kammer. Husk påklædning og fod-
tøj efter vejret, forklæde, bestik, 
service og håndklæde. 

Klimaetiske tanker om 
lysegrønt håb, v. Mickey 
Gjerris
TIRSDAG DEN 13. OKTOBER KL. 19-21

STED  Kulturstationen, Salen, Skørping
PRIS Gratis
BILLET  www.himmerlandsbilletten.dk.  

Billetbestilling er nødvendig.

Med videnskab og teknologi har mennesket 
sikret sig magt over naturen. Det har givet 
muligheder for øget velfærd og velstand, men 
vi glemte, at magt også er ansvar. Og nu står 
vi i en situation, hvor naturen, vores livsgrund- 
lag, er ved at bryde sammen: Forurening, kli-
maforandringer og masseuddøen af arter. 
Spørgsmålet er, hvordan vi finder vilje og mod 
til at standse op og ændre vores brug af na-
turen, så den og fremtidige generationer har en 
fremtid? Mickey Gjerris (1969) er uddannet te-
olog (ph.d.) og arbejder som lektor i bioetik ved 
Naturvidenskabelige Fakultet, K.U.

Klimafilm i Kinorevuen
SØNDAG DEN 4.  OKTOBER KL. 15
SØNDAG DEN 8. NOVEMBER KL. 14

STED  Kinorevuen, Skørping
PRIS 50 kr.
BILLET www.kinorevuen.dk

Kinorevuen viser filmen ”Den største, lille gård” 
- en dokumentarfilm, hvor naturfotograf John 
Chester gennem syv år viser, hvordan den golde 
californiske ørken omdannes til et frodigt økol-
ogisk landbrug. Drømmen om et liv i harmoni 
med naturen realiseres på trods af angreb fra 
prærieulve og insektsværme samt skovbrande.

Kom med i folkeskoven og vær med til at 
plante den nye skov
LØRDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 11-14

STED  Aggersundvej 90, 9600 Aars 
PRIS Gratis

Vær med til at plante Aars Folkeskov. Natursty-
relsen Himmerland, Danmarks Naturfrednings-
forening, Growing Trees Network og Aars Vand 
samarbejder om at rejse den nye folkeskov ved 
Aars. Kom og vær med til plante folkeskoven. 
Når du har plantet mindst 25 planter er der 
mulighed for at få en grillpølse på bål med brød.

Hvad vil regeringen 
med naturen og 
landbruget?
Få svaret af Flemming 
Møller Mortensen (S)

National klimakonference, Norge
ONSDAG D. 23. SEPTEMBER KL. 9-15.15

STED  www.klimaomstilling.no
PRIS  Gratis
BILLET  Tilmelding senest d. 22. september på 

www.klimaomstilling.no

I Norge afholdes en national klimakonference. 
Pga. COVID-19 er konferencen blevet til en on-
line konference, hvor DU har mulighed for at 
deltage! På konferencen er der en lang række 
oplæg om klima. Blandt andet fortæller Dag O. 
Hessen, professor i biolog, om ”Klimaændringer 
og bæredygtighed i en post corona verden”. 



TJEK HELE PROGRAMMET PÅ KLIMAREBILD.DK 

FOREGÅR OGSÅ I KLIMAUGERNE: 
UNIKA 9520
Unika 9520 arrangerer en særudstilling med fokus på klima, upcycling, gen-
brug m.m. i klimaugerne. Enkelte dage vil nogle af udstillerne etablere ar-
bejdende værksteder. Se annoncering på kunsthåndværkermarkedet d. 6.9. 
og på døren til Unika 9520, Skørping Torv.

SUPER BRUGSEN, STØVRING
I uge 40 og uge 41 vil Super Brugsen i Støvring udstille klimavenlige varer 
og oplyse om brugen af coop-app'en: Mit klimaaftryk. En børnefamilie vil 
registrere klimabelastningen af deres måltider ved i en uge at købe ind, 
som "de plejer" og næste uge bevidst bruge Coop app'en til at købe mere 
klimavenligt ind.

KLIMA PÅ SORTEBAKKESKOLEN 
Skolen summer af klimaaktiviteter i klimaugerne. 9. klasserne skal besøge 
Energimuseet, 0.-6.klasserne holder emneuge med fokus på de 17 verdens-
mål (klimavenlig mad over bål, design med genbrugsmaterialer og træ. 
samt eleverne får et indblik i bæredygtighed og verdensmålene vil på krea-
tiv vis, blive inddraget i skolen). Slutteligt holdes der en energifriskoledag. 
Eleverne på Sortebakkeskolen, får et indblik i hvordan skoledagen foregik i 
gamle dage eller stadig foregår andre steder i verden. Alt elektronik vil være 
slukket denne dag. 

SKOLEHAVER 
Blenstrup Skole afholder et forløb med skolehaver med udgangspunkt i Ha-
ver til Maver. 

KLIMA- OG NATURFILM FOR SKOLERNE
Mindst 500 elever i Rebild Kommune får muligheden for at se en film om kli-
maforandringer og biologisk mangfoldighed, når Rold Skov Naturfilm Festi-
val og Klima Rebild inviterer de ældste folkeskoleklasser og gymnasieklasser 
i Kinorevuen i uge 45. Selve naturfilmfestivalen løber af stablen lørdag den 
7. november, hvor der er film hele dagen og mulighed for at møde nogle af 
filmmagerne.

NETVÆRKSMØDE FOR BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN PÅ KEFLICO
Træ er et miljøvenligt og energirigtigt byggemateriale. Træ er igennem de 
seneste år kommet mere i fokus som et byggemateriale ifm. bæredygtigt 
byggeri. En vigtig forudsætning for at indføre mere træ i byggemateriale er 
at branchen har den optimale viden herom. Dette er i fokus på besøget ved 
Keflico, hvor også FSC-Danmark vil inspirere til bæredygtigt træbyggeri.

LOKALE FJERNVARMEVÆRKERS NETVÆRKSMØDE 
Et ledningsnet med et større eller mindre varmetab, er en af de største ud-
gifter i varmeforsyningen. På mødet drøftes hvordan fjernvarmeværkerne 
kan reducere dette varmetab – blive lidt grønnere og også gerne lidt bil-
ligere. Hvad er årsagerne, hvilke muligheder og erfaringer har vi? Afholdes 
hos PlanEnergi.

FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER OG REGION NORD JYLLAND
PlanEnergi introducerer et nyt regnskab til at opgøre produktion af drivhus-
gasser på kommunalt niveau.  

COVID-19
KLIMA REBILD FØLGER SUNDHEDSSTYRELSENS RÅD 
TIL FOREBYGGELSE AF SMITTESPREDNING.

Kære gæst! Bliv hjemme ved sygdom. Oplever 
du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så 
du ikke udsætter andre for smittefare. Sørg for 
at vaske eller spritte hænder, udvis god hoste-
etikette, undgå fysisk kontakt og hold afstand. 

KLIMA REBILD '21 
AFHOLDES I UGE 10,11,12 I 2021. SÆTTES I GANG PÅ 

STORMØDET D. 20.10. ALLE ER VELKOMMEN.

klimarebild.dk facebook/klimarebild

Host eller nys i dit ærme  
– ikke dine hænder

Undgå håndtryk, kindkys 
og kram – begræns den  

fysiske kontakt

Hold afstand 
- bed andre tage hensyn

Vær opmærksom på 
rengøring – både hjemme 

og på arbejdspladsen

Vask dine hænder tit 
eller brug håndsprit

sst.dk/corona

Ny coronavirus spreder sig typisk på steder med mange 

mennesker bl.a. via håndtryk og små dråber fra hoste og nys. 

Beskyt dig selv og andre med disse gode råd.

Ny coronavirus
Beskyt dig selv og andre

coronasmitte.dk

FØLG KLIMAREBILD 
PÅ FACEBOOK 

- OG HOLD DIG OPDATERET PÅ 
KLIMAAKTIVITETER I REBILD 

KOMMUNE


