
Kom til en sjov og lærerig dag med aktiviteter for hele familien. Sammen kan I 
udforske Sørup Genbrugsplads og blive klogere på affaldssortering, natur, klima 
og klimavenlig mad. 
Vi danskere smider årligt over 800 kg affald ud. Det er derfor vigtigt, at vi sorterer 
alt det fra, som kan bruges igen. På dagen kan I få hjælp til affaldssortering og 
finde ud af, hvad der sker med jeres affald, efter skraldemanden har hentet det. 
I kan også blive klogere på, hvordan I selv kan udnytte jeres affald, f.eks. ved at 
bygge boliger til havens dyr og insekter eller ved at udfolde jeres kunstneriske 
evner.
Undervejs kan I stille sulten med en bid klimamad og lave æblemost af jeres egne 
æbler.

GENBRUGSPLADSEN I SØRUP
HJEDSBÆKVEJ 107, 9530 STØVRING 
                                
10.00 GENBRUGSPLADSEN ÅBNER                               
                                
11.00 ÅBNINGSTALE v/borgmester Leon Sebbelin
                                
Klimatorium overrækker ”KLIMASTAFETTEN” til Klima Rebild
                                

 

klimarebild.dk facebook/klimarebild

ÅBNING AF
Klima Rebild 2021
LØRDAG 16. OKTOBER KL. 10-15

Klima Rebild 21 
afholdes i ugerne 
42-43-44, hvor vi 
sætter klimaet
øverst på dagsordenen.

Tjek programmet på
klimarebild.dk
 

10.00-15.00

Aktiviteter for hele familien 
       
MAD
       
• Bål og pandekager
• Lav din egen æblemost (medbring egne æbler og flasker til mosten)
• Smag på og få inspiration til klimamad
       
KLIMA
       
• Hør om de unges kamp for klimaet og få inspiration til, hvad du kan 

gøre v/Rebild Ungdomsskole
• Deltag i klimaquizzen og tag et klimabillede v/#VoresKlimaløfte
       
NATUR
       
• Workshop v/Rebild Naturskole: byg et pindsvinebo eller en fuglekasse af 

genbrugstræ
• Naturvejleder Søren Risborg instruerer i leslåning (kl. 10-12)
• Mød foreningen Vild med Rebild og få inspiration til at lave insekthoteller til 

haven 
• Uddeling af frøposer med insektvenlige blomster
       
AFFALD
     
• Workshop v/Rebild Kulturskole: Lav dit yndlingsdyr som en skraldeskulptur til 

haven
• Få inspiration til affaldssortering og find ud af, hvad dit affald bliver til
• Bliv klogere på upcycling: Hvordan får slidt arbejdstøj nyt liv?
• Hør om rotten – et af de mest tilpasningsdygtige dyr
• Få en rundvisning på genbrugspladsen



Naturens krydderi - Vild mad på menuen
SØNDAG 17. OG 24. OKTOBER. KL. 09.00-14.00

STED  Grøndalen, for enden af Rebild 
Skovhusevej

PRIS  Gratis
BILLET  Billetbestilling på www.himmer-

landsbilletten.dk er nødvendig
ARRANGØR: AOF Rebild

Ta' med i skoven for at finde urter og svampe 
til et lækkert måltid, som vi sammen tilbere-
der over åben ild. En oplevelse for hele fami-
lien. Naturvejleder Søren Risborg, kok Flem-
ming Graff Horup og forfatter Henrik Bugge 
Mortensen guider rundt i skoven for at finde 
svampe, fortælle om planternes kulturhisto-
rie og sætte fokus på, hvordan naturen kan 
bruges som krydderi i den daglige madlav-
ning. Husk påklædning og fodtøj efter vejret, 
forklæde, bestik, service og håndklæde. Vi 
bruger årstidens grøntsager og kommer med 
idéer til, hvordan forårets og sommerens ur-
ter og grøntsager kan gemmes.

Klimaetiske tanker om lysegrønt håb  
v. Mickey Gjerris
TIRSDAG. 19. OKTOBER KL. 19.00-21.00

STED   Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77
PRIS  Gratis
BILLET  Billetbestilling på www.himmer-

landsbilletten.dk er nødvendig
ARRANGØR: Klima Rebild og Støvring 
Gymnasium

Er du også overvældet af alle de negative hi-
storier om klimaforandringer? Og trænger du 
til at få pustet liv i dit håb om en bedre frem-
tid i balance med naturen? Så kom og være 
med når bioetiker Mickey Gjerris (KU) vender 
vores nuværende situation med forurening, 
klimaforandringer og masseuddøen af arter 
til en inspirerende fortælling om hvordan vi 
finder vilje og mod til at standse op og skabe 
en bedre fremtid. Der er et begrænset antal 
pladser, så skynd dig at bestille din billet - og 
vær med til at skabe grønt håb for både na-
turen og fremtidige generationer.

Klimarenovering af Skørping 
Idrætscenter
ONSDAG 20. OKTOBER KL. 17.00

STED  Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping
PRIS  Gratis
ARRANGØR: Skørping Idrætscenter

Kom og bliv klog på, hvordan Skørping 
Idrætscenter er blevet klimarenoveret, og 
hvad de gør sig af tanker om fremtiden!
Skørping Idrætscenter inviterer til åbent hus, 
hvor de viser deres nye lys frem i hallen, lige-
ledes vil de vise deres nye varme- og venti-
lationsanlæg, samt andre tiltag. Halinspektør 
Søren Jacobsen vil være til stede og fortælle 
og besvare spørgsmål. Søren Jacobsen vil 
desuden fortælle lidt om idrætscentrets "kli-
mapolitik", hvordan energirenovering er sat 
i gang og hvad deres fremtidsplaner er i for-
hold til miljø. Arrangementet henvender sig 
til private såvel som virksomheder.

Rejs med Minik Rosing tilbage til 
tidernes morgen
TORSDAG 21. OKTOBER KL.  19.00

STED   Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 
Skørping

PRIS  Gratis
BILLET  Billetbestilling nødvendig: 
 anette@rebildcentret.dk
ARRANGØR: AOF og Rebildcentret

Man bliver grebet af Minik Rosings fortælling 
om Jordens opstandelse, og de forandringer, 
der har gjort planeten til det, den er i dag 
– herunder ekstreme klimatiske forhold, som 
har skiftet op gennem Jordens historie. Fore-
draget tager udgangspunkt i bogen "Rejsen 
til tidernes morgen" - men man skal forven-
te, at den verdensberømte geolog hverken 
kan holde sig fra at oplyse om andre af hans 
forskningsresultater eller fortælle historier 
fra sin opvækst i et grønlandsk kunstner-
hjem. Bliv klogere på den påvirkning livet 
som kraft har haft på planeten Jorden.

Skulpturworkshop for børn og unge
TORSDAG 21. OKTOBER KL.  14.00-17.00

STED   Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 
Skørping

PRIS  Gratis
BILLET  Billetbestilling nødvendig: 

98375500 /anette@rebildcentret.dk
ARRANGØR: AOF og Rebildcentret  

Birgitte Arboe og Anette Bruun viser børn og 
unge, hvordan de kan omskabe geologien til 
kunst, mens de får indblik i materialernes 
tilblivelse under fortidens skiftende klimafor-
hold. Det er oplagt at starte med kalken, som 
er lige under vores fødder her i Himmerland. 
I Thingbæk Kalkminer oplever vi kalk- og 
flintlagene på nært hold, og vi kigger på nog-
le af Bundgaards og Bonnesens skulpturer. 
Med disse indtryk i bagagen starter det prak-
tiske arbejde med at omskabe kalkstykker og 
fedtsten til figurer. HUSK varmt tøj, som må 
blive beskidt.

Gårdbesøg hos Line og Brian Roed
FREDAG 22. OKTOBER KL. 10.00-13.00

STED  Skjoldhøjvej 16, 9610 Nørager
PRIS  Gratis
ARRANGØR: Agri Nord og Line og Brian Roed

Landbruget er en vigtig spiller i forhold til de 
klimaudfordringer, vi står overfor. Agri Nord 
vil i samarbejde med mælkeproducenterne 
Brian og Line Roed gerne vise, hvordan et 
moderne kvægbrug ser ud, og hvor landbru-
get er i dag i forhold til den grønne omstil-
ling. Brian og Line har 400 sortbrogede køer 
og krydsninger og driver deres bedrift økolo-
gisk. Parret vil gerne i dialog med forbruge-
ren om, hvor de ønsker, landbruget skal be-
væge sig hen og håber, at mange vil benytte 
sig af lejligheden til at komme på gårdbesøg. 
Der er oplæg til debat om, hvad landbrugets 
rolle skal være ved næstformand i Agri Nord, 
Henrik Dalgaard Christensen kl. 12.00.

Permakultur workshop: 
"Vi bygger en urtespiral"
LØRDAG 23. OKTOBER FRA KL. 9.00-16.00 
OG SØNDAG 24 OKTOBER FRA KL. 9.00-12.00 

STED  Himmerlandsbyen 2, Aarestrup 
PRIS Gratis
BILLET Tilmelding: Lene@himmerlands-
byen.dk - ved tilmelding vil du modtage en 
mail med praktisk information
ARRANGØR: Himmerlandsbyen

Har du interesse for klima, bæredygtighed og 
biodiversitet? Har du mod på at lære, hvor-
dan man dyrker sin egen mad på en måde, 
hvor du dyrker med naturen som model, 
samtidig med at du opbygger jordens res-
sourcer? Så har du mulighed for at deltage i 
en 2 dages workshop, hvor vi bygger en ur-
tespiral. En urtespiral er et spiralformet bed, 
hvor starten af bedet er lavest og bedets 
midte er højt. Urtespiralen er en klassiker 
indenfor permakultur og du vil på workshop-
pen få indblik i flere permakulturprincipper.

GRATIS

DEBATMØDE OM KLIMA OG AREALANVENDELSE:
PLADS TIL BÅDE LANDBRUG OG NATUR?
TIRSDAG 26. OKTOBER KL. 17-21
REBILDCENTRET, RØDE MØLLEVEJ 4, 9520 SKØRPING
17.00-18.15: OPLÆG FRA TRE IGANGVÆRENDE PROJEKTER I ØSTJYLLAND
●   Naturen - en rentabel del af landbruget (Velux-projekt) v. Peter Brinkmann Kristensen, 

projektleder
●   Fælles Forandring ved Glenstrup sø – fjerde demonstrationsprojekt om multifunk-

tionel jordfordeling (Realdania-projekt) v. Rasmus Fuglsang Frederiksen, projektleder Mar-
iagerfjord Kommune

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

18.15-19.00: SPISNING

19.00-19.15: OPLÆG TIL DEBAT V. LEON SEBBELIN, BORGMESTER I REBILD KOMMUNE
    Leon Sebbelin lægger op til paneldebat om udtagning af lavbundsarealer  

og skabelse af store sammenhængende naturområder i Rebild.

19.15-21.00: DEBAT STYRET AF REIMER BO CHRISTENSEN
    Paneldebat med oplægsholderne og Carl Christian Pedersen Agri  

Nord og Thyge Nygaard DN samt Leon Sebbelin borgmester i Rebild. 
   Derefter bred debat med Reimer Bo Christensen som ordstyrer.

Det er gratis at deltage, men der er begrænsede pladser.
Tilmelding er nødvendig til Jens Kristian Uhrenholt 
Tlf.: 9988 9528 eller mail: jkuh@rebild.dk



KLIMA/TRÆ/URØRT SKOV 
– hvor, hvor meget, hvornår og hvorfor?
ONSDAG D. 27. OKTOBER
SKOVKONFERENCE PÅ COMWELL I 
REBILD
PRIS 200 kr.
BILLET  Billetbestilling er nødvendig via 
 www.himmerlandsbilletten.dk

08.30-09.00: KAFFE OG BRØD
09.00:  KONFERENCEN ÅBNER 

Velkomst:  Borgmester Leon Sebbelin 
Facilitator:  Reimer Bo Christensen

09.00-11.30: VIDENSKABELIG BAGGRUND 
FOR VURDERING AF KLIMA/TRÆ/
URØRT SKOV
• Biodiversitet i dyrket skov/Tyskland v. Steffi 

Heinrichs, Dipl-Biol Göttingen Universitet 
• Biodiversiteten i forskellige skovlandskaber/

Danmark v. Vivian Kvist Johannsen, senior-
forsker KU

• Opgørelse af kulstof i skovene  
v. Thomas Nord-Larsen, seniorforsker KU

• Klimaskov v. Palle Madsen, seniorforsker, 
InNovaSilva

• Substitutionseffekten i træprodukter  
v. Anders Tærø Nielsen, seniorforsker KU

11.30-12.30: FROKOST

12.30-14.00: ORGANISATIONER OG 
ERHVERV OM KLIMA/TRÆ/URØRT SKOV
• Træ og Møbelindustrien v. Simon Auken Beck
• 3F v. Industrigruppen 3F Nordjylland, Per 

Højby Pedersen 
• Træindustrien i Danmark v. Henrik Thor-

lacius-Ussing, adm. direktør, Rold Skov 
Savværk 

• Træ i byggeri v. Martin Tolstrup, formand 
Træ i byggeri

• Træ i arkitekturen v. Søren Nielsen, arki-
tekt, Vandkunsten

14.00-14.30: KAFFE OG KAGE

14.30-16.00: POLITISK DEBAT OM KLIMA/
TRÆ/URØRT SKOV/PROVINSEN
Inviteret til debatten er: Klimaminister Dan 
Jørgensen og/eller Indenrigs- og Boligminister 
Kåre Dybvad Bek og/eller miljøminister Lea 
Wermelin om udviklingen af de danske skove 
med henblik på klimaeffekten, potentialet for 
provinsen ved øget skovdyrkning og udvikling 
af følgeerhvervene. 

Herefter paneldebat mellem folketingspoliti-
kere fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten,  
Radikale Venstre, Venstre og Konservative. 

Det Store Byttemarked
SØNDAG 24. OKTOBER KL. 10.00-15.00

STED KulturStationen, Skørping
PRIS Gratis
ARRANGØR: ILS-Skørping, Skørping 
Borgerforening, Rebild Borgerforening, DN 
Rebild, BOGBY9520

Ved dette hyggelige, klimavenlige arran-
gement kan du komme af med tøj og ting, 
som du ikke længere har brug for og derefter 
gå på skattejagt i andres aflagte klenodier. 
Pungen skal kun op af lommen i caféhjørnet. 
"Gårdsangerne" kommer kl. 11 og sætter 
ekstra liv i kludene. Nyt er yt - kom og byt!

Bæredygtighed i små eller mellemstore 
virksomheder!
ONSDAG 27. OKTOBER KL. 19.00-21.00

STED Jyllandsgade 2, 9520 Skørping
PRIS Gratis
BILLET  Tilmelding er nødvendig til 
 tandmeyers@mail.dk
ARRANGØR: Tandlægerne Skørping

Er det svært at agere bæredygtigt, være 
miljøbevidste og koster det ekstra resurs-
er, arbejde eller penge? Eller er der penge 
at spare? I forbindelse med Klima Rebild, 
afholdes et arrangement hos Tandlægerne 
Skørping, hvor der vil blive holdt indlæg fra 
forskellige aktører indenfor bl.a. affaldshånd-
tering og energibesparelse. Her vil der være 
mulighed for at stille spørgsmål og bruge hi-
nanden til sparring omkring bæredygtighed 
netop på din virksomhed. Vi håber at kunne 
være inspirationskilde for hinanden til at 
tænke bæredygtighed ind i vores hverdag 
og måske få skabt et netværk på tværs af 
faggrupper.

Klimamarch - en gåtur for klimaet
LØRDAG 30. OKTOBER KL. 10.00-13.00

STED Mødested foran Kulturstationen,  
 Skørping
PRIS Gratis
ARRANGØR: Klimarødderne

Klimaquiz, kaffe og kage - lyder det som 
noget for dig? Så tag HELE din familie og 
alle dine venner med til en gåtur for kli-
maet.  Turen er 3 km og barnevognsvenlig. 
Vi går gennem byen, ud i skoven, hvor der 
undervejs vil være klimaquiz. Vi runder af i 
bålhytten ved de blå spejdere med indslag, 
musik, kaffe og kage.

Klimavenlig mad
LØRDAG 30. OKTOBER KL. 17.00-20.00

STED Purkervej 2, 9520 Skørping
PRIS 75 kr.
BILLET  Tilmelding: oliverpeerless@gmail.

com senest d. 29. oktober
ARRANGØR: Oliver Peerless

Kom og smag på klimavenlig mad i haven på 
Purkervej 2. Med klimavenlige råvarer byder 
vi på et velsmagende måltid mad, der kan 
inspirere til et mere klimavenligt køkken. 
Maden tilberedes af Oliver, der gennem en 
årrække har arbejdet med bæredygtig om-
stilling i både restauranter og kantiner.

Halmhus og tiny houses
SØNDAG 31. OKTOBER KL. 14.00

STED Halmhuset, Purkervej 12, Skørping
PRIS Gratis, kaffe og brød kan købes
ARRANGØR: Sussi Handberg

Sussi Handberg fortæller om hendes klima-
venlige halmhus, og viser rundt i skulptur-
haven. Herefter fortæller Lea Vangstrup om 
hendes projektet med tiny houses, der skal 
opføres på et naturområde i Skørping.

Byg fuglehuse i naturmaterialer
SØNDAG 31. OKTOBER KL. 10.00-16.00

STED Himmerlandsbyen, Aarestrup, 
 9520 Skørping
PRIS Gratis
BILLET  Tilmelding til Ib Hansen via sms på 

31234305 senest 29/10
ARRANGØR: Himmerlandsbyen

Naturfuglehuse er smukke og er baseret på 
fuglenes naturlige habitater. De er sjove at 
fremstille og vil fremstå som et kunstnerisk 
produkt, hvor ikke to er ens. Vi laver fugle-
huse af naturmaterialer - materialer som I 
selv kan finde i naturen. Der vil være gratis 
materialer til workshoppen, værktøj, søm, 
skruer, dyvler m.m. til fri afbenyttelse. Der vil 
være mulighed for at lave fuglehuse til egen 
have eller I kan lave et til ophængning i Him-
melhaven som et dekorativt minde om kli-
madagene. Der vil være formidling om hvilke 
fugle, der vil være potentielle beboere. Der 
er i forbindelse med workshoppen gratis kaf-
fe, the samt saft til børnene. Medbring gerne 
en madpakke eller måske en lille kage til et 
fælles kagebord.

Grønt topmøde
TIRSDAG 2. NOVEMBER KL. 17.30-21.30

STED Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77 
PRIS Gratis
BILLET  Tilmelding til Ib Hansen via sms på 

31234305 senest 29/10
ARRANGØR: Støvring Gymnasium og Det 
Grønne Råd Rebild

Vil du gerne være med til at præge kom-
munens udvikling på klimaområdet? Det 
Grønne Råd og Støvring inviterer partier-
nes spidskandidater til et grønt topmøde på 
Støvring Gymnasium, hvor du kan komme i 
dialog med politikerne om fire centrale kli-
maspørgsmål. Selve topmødet begynder kl. 
18.30, men gymnasiet er åbent fra kl. 17.30, 
hvor nogle af skolens elever vil vise, hvordan 
de arbejder med klima og miljø på gymnasi-
et. Målet med topmødet er et memorandum, 
der skal være med til at sikre handling på 
klimaområdet i Rebild Kommune.



Det mindste græs - foredrag om danske 
naturdigte
ONSDAG 3. NOVEMBER KL. 17.30-19.30

STED BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, 
 Skørping
PRIS Gratis
BILLET  www.himmerlandsbiletten.dk 
 Der serveres kaffe og kage til 20 kr.
ARRANGØR: BOGBY9520

Erik Skyum-Nielsen (litteraturkritiker ved In-
formation) har udgivet en ny bog: ”En særlig 
del af naturen”, en spændende gennemgang 
af 20 danske naturdigte fra Kingo over bl.a. 
Blicher, Johs. V. Jensen, Thøger Larsen til Per 
Højholt og Inger Christensen. Teksterne op-
leves på en helt ny måde, vi sanser natu-
ren direkte, og der ses lidt bort fra de evt. 
religiøse og andre forestillinger, som vi ple-
jer at læse dem ind i. Han bringer desuden 
3 oversete kvindelige lyrikere ind i varmen 
igen, Hulda Lütken, Bodil Bech og Tove Meyer 
- de læsninger er en særlig gevinst ved Sky-
um-Nielsens samling.

Fokus på dine madvaner og 
CO2-regnskabet
FREDAG 5. NOVEMBER KL. 15.00-17.00

STED SuperBrugsen Støvring
PRIS Gratis
ARRANGØR: SuperBrugsen Støvring

Hver dansker udleder, via sine indkøb af fø-
devarer, drivhusgasser svarende til omkring 
3 ton CO2 i løbet af et år. Dermed udgør 
maden 20-25 procent af en gennemsnitlig 
forbrugers CO2-regnskab. Går økologiske og 
klimavenlige varer hånd i hånd, eller kan de 
være i modstrid med hinanden? Kom i Super-
Brugsen Støvring og få gode råd til, hvordan 
du kan være med til at nedbringe dit klimaaf-
tryk, når du køber ind.

Besøg De Grønne Hvidevarer
FREDAG 5. NOVEMBER KL. 14.00-16.00

STED Grynderupvejen 16, 9610 Nørager
PRIS Gratis
ARRANGØR: Leon Sebbelin

Det mest miljørigtige valg af hvidevarer net-
op nu er at købe en gensolgt maskine. Og så 
er man ovenikøbet med til at mindske den 
stigende mængde af elektronikskrot. Fede 
produkter reddes fra skrotning – resultat, 
miljøgevinster og billige kvalitetsmaskiner til 
dig. Det er nordjysk sund fornuft. Kom med 
på besøg ved De Grønne Hvidevarer!

Åbent hus på Støvring Kraftvarmeværk
LØRDAG 6. NOVEMBER KL. 10.00-14.00

STED Hjedsbækvej 2, Støvring
PRIS Gratis
ARRANGØR: Støvring Kraftvarmeværk

Støvring Kraftvarmeværk fik i 2019 designet 
og opført Danmarks største eldrevne luft til 
vand varmepumpe. Kom og se varmepum-
pen til åbent hus-arrangement, hvor der 
også serveres pølser og vand. Der vil dagen 
igennem være forskellige tiltag som trylle-
kunstner, overrækkelse af Klima Rebilds an-
erkendelse ”Moder Jord”, samt mulighed for 
en rundvisning. Ligeledes vil vi afsløre to flot-
te malerier udført af de to skoler i Støvring.

Hvordan bliver din virksomhed mere 
grøn og bæredygtig?
Har du brug for nye øjne og perspektiver fra 
et fagligt panel, som kan hjælpe dig i den 
rigtige retning ift. din virksomhed og bære-
dygtighed? Hvis svaret er ja, så tilmeld dig til 
Business Rebild på bfla@rebild.dk Arrange-
mentet vil blive afholdt i uge 44 – nærmere 
dato følger på www.businessrebild.dk

TJEK HELE PROGRAMMET PÅ KLIMAREBILD.DK 

KLIMA REBILDS ANERKENDELSER 
Den Sidste Gorilla , Moder Jord og Næsehorn uddeles til skoler, ung- 
domsskoler samt erhverv, som har gjort en særlig indsats inden for kli-
ma og bæredygtighed. Skulpturerne er udarbejdet af Michael Sasser- 
son.

70% REDUKTION AF CO2 I 2030 - HVAD GØR DU?/HVAD GØR VI?
I samarbejde med AOF og Sussi Handberg udbydes et aftenskoleforløb 
fra uge 39-47. Kurset henvender sig til alle, der ønsker at få lidt mere 
indblik i klimaforholdene. Undervisningen foregår med udgangspunkt i 
kursisternes viden og deres aktive deltagelse i kurset. 
Se mere og tilmeld dig på www.aof.dk. Gratis.

KLIMA REBILD PÅ SORTEBAKKESKOLEN 
• Udflugt til Energimuseet, hvor elever 

ser nærmere på energiens udvikling og 
bæredygtig energi.

• Klimaudstilling, hvor elever udstiller projekter fra 
de praktiske fag, der tager udgangspunkt i bæredygtighed og klima.

• Energifri skoledag
• Sortebakkeskolen er med til at plante frugttræer og bærbuske i 

Byens frugthave ved Nørager vandværk.

PLANTEDAG 
Andelsforeningen Himmerlandsbyen afholder i uge 44 plantedag sam-
men med den lokale naturbørnehave, hvor der skal plantes træer, 
buske og stauder i et sansebed, som er designet til børn.

ÅRLIG TRÆPLANTNINGSDAG I REBILD KOMMUNE
Alle institutioner i Rebild Kommune planter et træ for klimaet.

klimarebild.dk facebook/klimarebild

FØLG KLIMA REBILD 
PÅ FACEBOOK 
- OG HOLD DIG OPDATERET PÅ 
KLIMAAKTIVITETER I REBILD KOMMUNE

FOREGÅR OGSÅ I KLIMAUGERNE: 


