
SØNDAG 12. MARTS KL. 13-17 
Klimaugerne åbnes i år i Kinorevuen i Skørping, der meget passende har lagt den 
officielle åbning ind mellem to fantastiske og smukke klimafilm, der begge er optaget 
under ekstreme forhold i det arktiske område. Både Svalbard og Indlandsisen er nogle 
af de steder på jorden, som er påvirket allermest af klimaforandringerne. Borgmester 
Jesper Greth åbner Klimaugerne mellem ”Dronning uden land” og ”Into the Ice”. 

PROGRAM:
Kl. 13:00   Naturvejleder Søren Risborg laver intro til Asgeir Helgestads prisbeløn-

nede klimafilm: "Dronning uden land" (familiefilm)  
Kl. 14:30   Åbning af Klimaugerne 2023 v. borgmester Jesper Greth  

- herunder servering af klimahapsere mv.
Kl. 15:00   Lars Ostenfelds prisbelønnede klimafilm: “Into the ice”

PRIS OG BILLET: 30 kr. Billet nødvendig: klimarebild.dk/2023
HVOR: Kinorevuen, Sverriggårdsvej 2, 9520 Skørping
ARR. Kinorevuens Venner
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ÅBNING AF 
KLIMAUGERNE
Klimafilm i Kinorevuen

Klima Rebild 2023 
afholdes i uge 11 & 12
Klima Rebild, er der, hvor vi mødes, for at 
favne alt det der sker på klimaområdet i 
Rebild Kommune. Klima Rebild er med til at 
sætte skub i klimatiltag og -arrangementer, 
både i løbet af året og særligt i Klimaugerne. 

Læs mere på klimarebild.dk

Tjek 
programmet på
klimarebild.dk

 



Fortovsastronomi
AFTENER MED KLART VEJR I FEBRUAR 
OG MARTS

STED  Bælum Mølle, Frendrup Nihøje v/ 
Øster Hornum, Naturskolen i Rold 
Skov (Møldrupvej 22, 9520 Skørping), 
Juelstrup Sø (naturbasen bag køretek-
nisk anlæg)

PRIS  Gratis
ARR.  Søren Risborg (naturvejleder)

Kom med ud og oplev, hvor lille jorden faktisk 
er i rumformat, og se hvor unik det skrøbelige 
liv på jorden faktisk er. Rebild Kommunes na-
turvejleder står klar forskellige steder i kom-
munen en stjerneklar aften. Tid og sted bliver 
slået op på byernes facebookgrupper samt 
facebook.dk/klimarebild  

Camp Century - kold krig 
og fremtidens klima
TIRSDAG 14. MARTS KL. 17.30-21.00

STED   Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 
Skørping

BILLET   Gratis, men billetbestilling nødvendig 
på klimarebild.dk/2023  

ARR.  Rebildcentret

Hør historien om USA’s militæranlæg i Grøn-
land. Kristian Hvidtfelt (AU) forfølger både 
storpolitik, hemmelige notater, pressens sna-
gen, og soldaternes hverdag under isen. Signe 
Bech fortæller om GEUS arbejde med at for-
udsige, hvad fremtidens klima gør ved lejren. 

Genbrug af  
byggematerialer
TIRSDAG 14. MARTS KL. 17-19 

STED   Titan Nedbrydning, Nålemagervej 4, 
9000 Aalborg

BILLET   Gratis. Billetbestilling senest 12. 3 på 
klimarebild.dk/2023

ARR.  Ingeniørforeningen i DK og DN Rebild 

Fremstilling af byggematerialer står for 10-
15% af CO2-udledningen. En del af mate-
rialerne nedtages før den tekniske levetid 
er opbrugt, og bidrager derfor unødigt til 
CO2-opbygningen i atmosfæren. Løsningen 
af dette problem kan være øget genbrug af 
byggematerialerne. Derfor er der arrangeret 
besøg på Titan Nedbrydning, der har speciali-
seret sig i dette.

Arealbehov: Balance  
mellem natur, fødevare- og 
energiproduktion
MANDAG 20. MARTS KL. 17-21

DN Rebild og Agri Nords traditionsrige tema-
aften! Der er forskellige måder, vi kan bruge 
Danmarks jord på, herunder natur, energi-
produktion, fødevareproduktion og skovbrug, 
men der er et begrænset areal til rådighed. 
Det vil måske være hul i hovedet at bruge den 
bedste landbrugsjord til at opføre solceller på, 
og lige så skørt at tvinge afgrøder ud af for-
pint jord, der er bedre egnet til naturgenop-
retning. Hvordan finder vi balancen? Debatten 
ledes af journalist Dan Grønbech.

STED   Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 
Skørping

BILLET   Gratis, tilmelding nødvendig på  
klimarebild.dk/2023

ARR.  DN Rebild og AgriNord

Repair Café i Skørping 
– kom og hør nærmere
TORSDAG 23. MARTS KL. 19-21

STED   KulturStationen, Salonen,  
Sverriggårdsvej 4, Skørping

PRIS  Gratis
ARR.   Bedsteforældrenes Klimaaktion, Rebild 

Etablering af Repair Café i Skørping. Det er 
et sted, hvor borgere kan få hjælp til og lære, 
hvordan man reparerer i stedet for at smide 
ud. Der sidder frivillige ‘fixere’ klar til at hjæl-
pe. Konceptet bygger på frivillighed, og alle 
kan være med uanset erfaring. Der kommer 
oplægsholdere fra Nibe, hvor man allerede er 
i gang med at give nyt liv til defekte genstan-
de. En Repair Café vil være med til at reducere 
affald, ændre forbrugsmønstre, skabe fælles-
skab samt viden om og lyst til grøn omstilling.

Klima som sikkerhedspolitisk faktor 
v/ Jesper Theilgaard
ONSDAG 15. MARTS KL. 19-21

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som 
det gjorde engang. Meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard sætter i foredraget fokus på 
klimatiske faktorer der i de kommende år vil påvirke sikkerheden i verden.

STED   Huset i Støvring, Hobrovej 104, 9530 Støvring
BILLET  100 kr. Købes på rebildbib.dk eller derudad.dk
ARR.  Rebild Bibliotekerne



Bliv klogere på den nye 
affaldsordning i Rebild 
Kommune

TID TORSDAG 23. MARTS KL. 13.30–17.00
STED   BOGBY9520, Jyllandsgade 5C, Skørping
TID FREDAG 24. MARTS KL. 13.30-17.30
STED   Støvring Bytorv, 9530 Støvring
PRIS  Gratis
ARR.   Rebild Kommune, Nordværk og 
 BOGBY9520

Kig forbi BOGBY9520 i Skørping eller Støvring 
Bytorv når ”Sorteringsbillen” fra affaldsselskabet 
Nordværk og Rebild Kommunes affaldskontor 
står klar til at besvare dine spørgsmål om den 
nye affaldsordning. Hør om den nye indsamling 
af madaffald og test din viden om affaldssorte-
ring. Du kan prøve kræfter med vores affaldsquiz, 
samt være kreativ i vores workshop med gen-
brugspapir fra BOGBY9520.

Affaldsindsamling
LØRDAG 25. MARTS KL. 10-13 

STED  Skørping Center, 9520 Skørping
PRIS Gratis
ARR.  DN Rebild

Har du lyst til at gøre en forskel? Så kan du 
deltage i den årlige forårsrengøring i Skørping 
og omegn. Invitér familie, venner, kolleger 
eller andre, som vil være med i kampen mod 
affald. Du får udleveret de nødvendige mate-
rialer på dagen.

Det Store Byttemarked
SØNDAG 26. MARTS KL. 10-15

STED  KulturStationen, Sverriggårdsvej 4, 
9520 Skørping

PRIS Gratis
ARR.   Skørping Borgerforening, Bedstefor-

ældrenes Klimaaktion Rebild, Forenin-
gen Rødderne, KulturStationen og DN 
Rebild

Til Det Store Byttemarked afleverer du gode 
ting, som du ikke længere har brug for. Deref-
ter kan du gå på skattejagt i de andres aflagte 
tøj, værktøj, køkkengrej og nips. Som noget 
nyt hjælper ”Rødderne” børnene med at ska-
be nyt af gammelt.   

Røddernes familieværksted
SØNDAG 26. MARTS KL. 10-15

STED  KulturStationen, Sverriggårdsvej 4, 
9520 Skørping

PRIS Gratis
ARR.  Rødderne

Foreningen Rødderne er i år en del af Det 
Store Byttemarked. Vi får besøg af Lise og Mi-
chael, kendt fra Nybyggerne og bogen Børne-
byggerne. På familieværkstedet skal vi upcycle 
tøj, lave bæredygtige stofnet, madpakkepo-
ser, penalhuse mm. 

Kollektive varmeløsninger 
til de mindre landsbyer
SE KLIMAREBILD.DK/2023 FOR INFO 

Informations- og dialogaften om vilkårene 
for "Kollektive varmeløsninger til de mindre 
landsbyer" i Rebild Kommune. Endeligt pro-
gram samt dato følger. Hold øje med klima-
rebild.dk/2023 og facebook.dk/klimarebild

Byt til nyt
Byt til nyt! Børnene på Bavnebakkeskolen, Skørping Skole og Sortebakkeskolen 
kan gratis bytte børnetøj i skoletiden. Konceptet er enkelt. Kom med et stykke 
godt tøj og vælg et nyt som du tager med hjem. Forny din garderobe gratis og 
gør klimaet en tjeneste samtidigt.
HVORNÅR: Uge 11 og 12 | ARR.: Torsten Topbjerg

Ren Natur Rebild
Rebild Kommune er med i Ren Natur i 2023. Her kan frivillige opnå sponsorater 
ved at opsamle henkastet affald og dermed spare naturen, miljøet og klimaet 
for de problemer, som affaldet giver. I 2022 blev der opsamlet 93 sække affald 
via Ren Natur Rebild. Skal du være med i år? Book din rute fra 1. marts på ren-
natur.org.  ARR. Rebild Kommune

Klima på skoleskemaet
Sortebakkeskolen sætter klimaet på skoleskemaet. 8. klasserne tager på 
tur til Energimuseet. Vild med Rebild hjælper elever med at udså vilde blom-
ster, og som et nyt tiltag sætter skolen gang i – ”Byt til nyt”. Her laves en byt-
tecentral, hvor elever kan bytte tøj, for at spare klimaet for en masse CO2.  
ARR. Sortebakkeskolen

Plant et træ for klimaet
Alle institutioner i Rebild Kommune planter et træ for klimaet.  
Egetræet er dette års træ.

Klima Rebilds anerkendelser 
De to anerkendelser, Moder Jord og Hvem Har Aben, uddeles til hhv. virksom-
hed og børn/unge, som har gjort en særlig indsats inden for klima og bære-
dygtighed. Skulpturerne er udarbejdet og skænket af den lokale billedkunstner 
Michael Sasserson med støtte fra O. Storm Sørensen Broncestøberi A/S.

Forslaget til Vores Klimaplan er lige på 
trapperne
I Rebild Kommune har vi i fællesskab lavet et forslag til en ambitiøs klimaplan, 
med konkrete indsatser, der dækker hele det geografiske område. Derfor kalder 
vi forslaget ’Vores Klimaplan’. Det er her den strategiske retning for klimaindsat-
sen sættes, og vi viser de første skridt på vejen til at blive både klimaneutrale og 
klimarobust i 2050. Vi forventer at kunne lancere forslaget under klimaugerne, 
hvor du får mulighed for at høre nærmere og samtidig dele dine input. Og vi vil 
rigtig gerne høre din mening! HVORNÅR: Hold øje med klimarebild.dk/2023 
og facebook.dk/klimarebild | PRIS: Gratis | ARR.: Rebild Kommune

FOREGÅR OGSÅ I KLIMAUGERNE: 
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Astro fotokursus samt 
fotoudstilling 
23. + 28. FEBRUAR OG 2. MARTS 
ALLE AFTENER FRA KL. 19 

STED  Naturskolen i Rold Skov, Møldrupvej 
22, 9520 Skørping

PRIS Gratis. Tilmelding: isrni@rebild.dk 
ARR.  Naturvejleder Søren Risborg  

Vi tager billeder af objekter i rummet gennem 
Naturskolens stjernekikkerter eller med din 
smartphone/kamera på stativ med en tracker 
(udstyr kan lånes). Målet er at få lavet en ud-
stilling med billeder af rummet, som skal syn-
liggøre det unikke liv, der findes på vores klode.  

Upcycling af arbejdstøj 
TORSDAG 2. MARTS KL. 14

STED Sortebakkeskolen
PRIS  Gratis. Tilmelding nødvendig til 

mech@rebild.dk 
ARR.  Upcyclerne i Klima Rebild 

Vi sparer klimaet for CO2, når vi mødes og up-
cycler Rebild Kommunes driftsenheds kasse-
rede arbejdstøj til indkøbsnet. Indkøbsnettene 
bruger vi som gaver til foredragsholder mv. 
som har givet indhold til Klima Rebild.              

NatTec på Tværs – formid-
ling af klimaløsninger 
TORSDAG 13. APRIL KL. 13-14

STED Mastrupvej 77, 9530 Støvring
PRIS  Gratis. Bare mød op. 
ARR.  Støvring Gymnasium 

Messe i hallen på Støvring Gymnasium, hvor 
elever fra 8. klasser og gymnasieelever formid-
ler løsninger på klimaudfordringer. Messen er 
afslutningen på et forløb, hvor elever har sam-
arbejdet på tværs af uddannelsesinstitutioner 
i kommunen.

CO2-binding i Skovhaven 
STED Himmerlandsbyen, 9520 Skørping
ARR.  Vild med Rebild

Lokale skoleklasser inviteres med i Skovhaven. 
Skovhaven giver mulighed for forskellige klima-
mæssige tiltag, der også gavner biodiversite-
ten. Skoleelever får både praktisk og teoretisk 
viden om CO2-binding i form nye dyrknings-
metoder og brug af organisk materiale. Elever-
ne medvirker til plantning og andre praktiske 
gøremål i skovhaven.             

Klima på biblioteket  
ARR.  Rebild Bibliotekerne

Rebild Bibliotekerne deltager i uge 17 i bibli-
otekernes landsdækkende temauge omkring 
FN’s 17 verdensmål. Derudover har biblioteket 
involveret sig i projektet ”Sammen om Ver-
densmål”. Bibliotekerne har også et ansvar for 
at bidrage til FN’s verdensmål og den grønne 
omstilling, og biblioteket er et oplagt sted at 
mødes, fordi det er et sted, alle har adgang til. 
Derfor har bibliotekerne gode forudsætninger 
for at skabe lokal handlekraft og opbakning til 
verdensmålene. Både i UGE17 og Sammen om 
Verdensmål kommer der en masse aktiviteter 
- hold dig opdateret på rebildbib.dk samt kli-
marebild.dk

Permablitz i 
Himmerlandsbyen 
LØRDAG 6. MAJ. KL. 10-14 

STED  Himmerlandsbyen, 9520 Skørping
PRIS  Gratis. Tilmelding: bestyrelsen@

himmerlandsbyen.dk
ARR.  Himmerlandsbyen  

Vi fortsætter udplantning i Skovhaven. For alle, 
der har interesse for permakultur og dyrkning 
af flerårige urter, hvor der bindes CO2. Oplæg 
om principperne for permakultur og CO2-bin-
ding samt praktiske del. Inkl. frokost og kaffe.  

Den Store Elbilsdag 
LØRDAG 3. JUNI KL. 10-14

STED Støvring Bytorv
PRIS  Gratis
ARR.  Torsten Topbjerg og Søren Risborg

Til Den Store Elbilsdag finder du alt hvad du 
skal vide om elbiler. Mød forhandlere og ejere 
af elbiler, udbyder af ladeløsninger og banker 
med billige elbilslån. Du vil kunne se og prøve-
køre mere end 30 forskellige elbiler på dagen.

Aftentravetur i Brorstrup 
Kær - se den grønne  
omstilling 
TIRSDAG 13. JUNI KL. 18.30-22.00

STED  Brorstrup Kærvej 8, 9610 Nørager  
– følg skiltene til P

PRIS  Gratis. 
ARR.   Peter Bak, Kaj Møller Kristensen, 

Claus Søndergaard og Søren Risborg

Tag med på en 
aftenvandring 
gennem Brorstrup 
Kær, for at se på den grønne 
omstilling sammen med lokale 
beboere, European Energy og en 
naturvejleder. Vi går til de store vind-
møller i kæret, hvor vi skal høre om planerne 
for en solcellepark i området. Turen slutter ved 
bålhytten, hvor vi kan drikke en kop medbragt 
kaffe/te.   

Vin, klima og natur på 
Guldbæk Vingård 
SØNDAG 18. JUNI KL. 13.30 - CA. 16.00

STED  Ærtebjergvej 40B, 9230 Svenstrup
PRIS  175 kr. Børn gratis. Tilmelding: 

guldbaekvingaard.dk/events/ eller 
på telefon 61 61 79 53

ARR.   Guldbæk Vingård

Guldbæk Vingård inviterer til Klima Rebild 
vandretur. Gå igennem vinmarker & naturare-
aler, smag økologisk vin med lokale snacks og 
hør om vores arbejde med forvaltning af na-
turen. Tag familie og venner med på en unik 
oplevelse, de sent vil glemme! 

Klimavenlig mad
TIRSDAG 15. AUGUST KL. 17:00-21:00 

STED Hæsumvej 74, 9530 Støvring
PRIS  Ingen betaling, men husk madrester 

fra køleskabet. Tilmelding: mafic@
mail.dk / 28841464.

ARR.   Himmerlands Urte- og Sansehave

Spar penge i hverdagen og undgå madspild. 
Bliv inspireret til at bruge naturens og havens 
ressourcer til at pifte dine egne madrester op 
til et unikt måltid. Aktiviteten foregår uden-
dørs, kom i fornuftig påklædning. 

Bæredygtigt byggeri i Rebild
HOLD ØJE MED 
FACEBOOK.DK/KLIMAREBILD 

ARR.   Rebild Kommune

På Stendalsvej i Rebild skal der udvikles boliger 
med mulighed for at indtænke bæredygtighed. 
I 2023 skal rammerne for byggeriet fastsættes, 
og som en del af denne proces inviteres til et 
åbent informationsmøde, hvor interesserede 
kan høre mere om projektet. 

FØLG KLIMA REBILD PÅ FACEBOOK 
- OG HOLD DIG OPDATERET HELE ÅRET 
PÅ KLIMA AKTIVITETER I REBILD KOMMUNE

AKTIVITETER UDENFOR KLIMAUGERNE


