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Kan man røre verden 
med en klump voks?
Lørdag 5. marts kl. 16-18
Rebildcentret, Biografen, Røde Møllevej 
4, Skørping. Foredrag ved billedkunstner 
Jens Galschiøt. Pris: 100 kr. 

Seminar 
– med Jesper Theilgaard 
og Naturstyrelsen 
Lørdag 12. marts 
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Skørping
kl. 11-14 Mellem orkaner og klima-
ændringer – oplæg, frokost og debat 
i selskab med DR’s klimaekspert og 
meteorolog Jesper Theilgaard, som også 
taler om perspektiverne for klimaet efter 
COP21.
Kl. 14.30-17: Skovens betydning for
forbedring af klimaet globalt og lokalt -
oplæg og debat ved Christian Lundmark
Jensen, Naturstyrelsens repræsentant
i internationale fora og skovrider Bendt
Egede Andersen, Naturstyrelsen Him-
merland.
Billetter reserveres på: sato@rebild.dk
efter først til mølle princippet. Billetpris:
100 kr. – betales ved indgangen.

Fødevarebanken 
- fra madspild til måltid
Tirsdag 15. marts kl. 19-21 
Skørping Bibliotek.
Foredrag med Karen Inger Thorsen.
Gratis billetter afhentes på bibliotekerne 
eller via www.himmerlandsbilletten.dk 

Klimaudfordringen 
Torsdag 17. marts kl. 18-21 
Fræer Aktivitetshus
Foredrag og debat med Jan Holm Ingeman 
og Kjeld Hansen. 
Pris: 50 kr. inkl. spisning. 
Tilmelding på telefon 21 48 49 92 eller:
fraeerborgerlaug@gmail.com 

Bogudstilling om klima, miljø 
og bæredygtighed 
Kom og bliv inspireret i Bogby9520, 
Skørping. Åbningstider se: 
www.bogby9520.dk

Er der liv derude? 
Astronomi-arrangement
Alle dage kl. 19-21
7. marts Boldrup Museum, Nørager 
8. marts Bælum Mølle
9. marts Katbakken ved Øster Hornum
10. marts Juelstrup Sø, parkering bag 
køreteknisk anlæg
11. marts Suldrup Skole
12. marts Naturskolen i Rold Skov, 
Møldrupvej 22, Skørping.

Vi kigger på stjerner og hører om jor-
dens skrøbelighed v/naturvejleder Søren 
Risborg, Rebild Naturskoler.

CO2-venlig mad på bål, 
familiearrangement
Torsdag 10. marts kl. 15-17
Bålpladsen bag Gregers Krabbe Friskole, 
Aarestrup. Kød er en kæmpe CO2-synder, 
så vi laver retter, der sparer på kødet.  Vi 
undersøger også, om insekter kan tilbere-
des så lækkert, at de kan spises.
Tilmelding på: krth@rebild.dk senest 
tirsdag 8. marts kl. 12. 
Pris: 10 kr. pr. person. 

Tørvetrillertur 
- Hvordan kan afvandede moser 
vækkes til live igen?
Søndag 13. marts kl. 13.30-16.30
Gåtur i St. Økssø mose med skovrider 
Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen 
Himmerland. Vi mødes ved Mosskov-
gård, Møldrupvej 26, 9520 Skørping. 

Den bedste klimamenu 2016 
18. marts kl. 18.30
Skolerne konkurrerer igen i år i disci-
plinen bæredygtig madlavning og ”Den 
Bedste Klimamenu 2016”. 
Vindermenuen offentliggøres og serve-
res til Fredagscafeen, Pavillon Cafeen i 
Skørping. 
Der er begrænset antal pladser til spis-
ning – først til mølle. Plads bestilles på 
www. pavilloncafeen.dk/bestil

KLIMAstafetten 
Alle dage i uge 10 og 11 
(uden arrangement)
Gå en tur for klimaet. KLIMAstafetten 
går rundt omkring Store Økssø. 
Event: søndag 20. marts kl. 10-18. 

Byttemarked
Gi’ hvad du har – ta’ hvad du har 
brug for 
Søndag 20. marts kl. 10-15 
KulturStationen, Skørping.
Byt i stedet for at købe nyt, og spar 
både penge og CO2-udledning.

Klima på skoleskemaet 
Guerilla Urteplantning 
Dannie Druehyld laver klimaaktiviteter 
med en 5. klasse fra Øster Hornum Skole 
ud fra tankerne om guerilla gardening. 
Prøv – se - smag 
På Bavnebakkeskolen præsenterer 5. og 
7. årgang deres arbejde med temaerne 
“Klima, energi og bæredygtighed”. 
Se www.bavnebakkeskolen.dk 

Solovn og grønne tage 
Rebild Produktionsskole arbejder med 
grønne tage og solovn til tørring af træ. 
Se www.rebildps.dk 
Rebild Efterskole
Rebild Efterskole sætter klimaet på 
dagsorden i natur- og samfundsfag. Der 
serveres klimavenlig mad for skolens 
elever og personale. 
Klimamad
Elever fra Bakkehusene, Bavnebakke-
skolen, Karensmindeskolen, Skørping 
Skole, Sortebakkeskolen, Øster Hor-
num Skole, Rebild Efterskole og Rebild 
Ungdomsskole arbejder ihærdigt med 
klimavenlig madlavning både før og un-
der klimaugerne for at deltage i konkur-
rencen om Den bedste klimamenu 2016. 

Klimaaktiviteter i 
Ungecenter Syd
Mandag 7. marts kl. 15-17
Fra brugt til nyt. Klimavenligt design 
med diverse genbrugsmaterialer.
Torsdag 10. marts kl. 15.30-17.30
Klimafi lm i biografen. 
Mandag 14. marts kl. 16-19
Klimamad med årstidens frugt og grønt.
 
Upcycling i Ungecenter Nord
Mandag og onsdag i uge 10 og 11 
kl. 19-21 
Sjove møbler af ting fra genbrugspladsen. 
Mandag 7. marts kl. 18.30-21.30. 
Torsdag 10. marts kl. 15.30-17.30 
Nyt liv til udemøblerne i Satellitten i 
Suldrup. 
Tirsdag 15. marts kl. 15.30-17.30.
Fra gamle bøger til tasker og indkøbsnet. 

Energy Booster i 
Ungecenter Øst
Hvor meget fyrer vi for gråspurvene, og 
bruger du stort splash til din lille tisse-
tår? Innovationseksperiment! Missionen: 
at mindske klimabelastningen – og få 
fl ere penge til ungelivet i UC Øst. 

Køb klimavenligt ind 
Fakta i Skørping har temaudstilling 
med klimavenlige råvarer. 
SuperBrugsen i Støvring har temaud-
stilling om klimabelastning ved fødeva-
reproduktion og madlavning. Der vises 
klimavenlige udvalg af råvarer. Udstillin-
gen er bemandet fredage kl. 15-18 og 
lørdage kl. 10-13. 

Testfamilie
En børnefamilie registrerer hver dag i 
uge 10 og 11 råvarer og beregner klima-
belastning af deres aftensmad. Familiens 
erfaringer med at forbedre klimaregnska-
bet offentliggøres efterfølgende. 
Salon ”B - Det økologiske marked i 
Skørping serverer økologisk kaffe og 
klimakage samt klima-smoothies. 

Plastikbjerget
– Kast med affald 
Fredag 11. marts kl. 14-17 
ved SuperBrugsen i Støvring 
Hvor meget plastaffald laver en familie 
på et år? Kan du fi nde ud af at sortere dit 
affald? Deltag i konkurrencerne og få en 
snak med Rebild Kommunes affaldsteam. 

Klimavenlig mad 
Skørping Idrætscenter laver klimavenlig 
skolemad til eleverne på Skørping Skole, 
Bavnebakkeskolen og Karensmindeskolen. 
Rådhuskantinen i Støvring, Terndrup og 
Nørager sætter klimavenlig mad på buf-
feten til de ansatte i administrationen. 

Lokale og globale træer 
Rebild Ungdomsskole sælger donerede 
træer til lokale borgere, som får en grøn-
nere have. Pengene går til køb af regn-
skov og sikrer dermed et bedre klima 
og levesteder for truede dyr og planter i 
vores globale verden. 
Grundejerforeningen Mølhøjvangen og 
Rebild Kommune etablerer i fællesskab 
klimalund på Mølhøjvangen i Haverslev. 
Det første træ plantes 7. marts kl. 10.

Erhvervslivet arbejder 
med klima 
Fjernvarmeværkerne mødes for at de-
battere energibesparelser, kommunens 
varme- og klimaplan, produktionsformer 
og regelsæt for biomassekraftvarme, 
varmepumper og solvarme. 
Lokale landmænd, forskningsinstitutio-
ner, Rebild Erhvervsudviklingsråd og Re-
bild Kommune samarbejder om projek-
tet: Paludikultur – dyrkning af afgrøder 
på lavbundsjorde, der har til formål at 
udvikle et bæredygtigt landbrug i har-
moni med naturen. 

Borgmester Leon Sebbelin åbner kommunens 3. klimakampagne. Arrangementet er 
også fernisering på Rebildcentrets udstilling KLIMAKUNST. Jacob Hartmann, rådgiver 
for kunst, kultur og bæredygtighed i Københavns Kommune, åbner udstillingen. Kom-
ponisten Ane Østergaard (Band Ane), lyd og land art-kunstneren Tulle Ruth og elever 
fra Skørping Skole uropfører et fælles værk for skralde-laptops og vinddreven lire-
kasse. Udenfor arbejder billedkunstner Søren Lyngbye på en smeltende isskulptur, 
og i minens mørke oplyser solens energi Anders Bundgaards ”Sneen smelter” via 50 
solcellelamper designet af Olafur Eliasson. 
Gratis adgang til åbningsarrangementet. 
Klimakunstudstillingen i Rebildcentret fortsætter helt frem til 29. maj. 
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Lørdag 5. marts kl. 14-19 . Rebildcentret, Røde Møllevej 4, Skørping

Sommer Aktiviteter
GULDBÆK LØBET

Guldbæk Løbet er et motionsløb gen-
nem det smukke kuperede landskab i 
Guldbæk. Hele familien er velkommen 
til at komme og dele dette møde mel-
lem natur og kunst. Efter en smuk lø-
berute forkæles løbere og travere i mål-
området med nybagt pizza fra stenovn 
samt Ediths berømte remoncekringle. 
I målområdet vil der være bålsted, et 
kunsttårn med udstilling af den lokale 
kunstnergruppe Karlsvognens værker la-
vet i samarbejde med lokale spejdere og 
meget mere. Vinbønderne Jan og Lone 
Thrysøe er tilstede og beretter gerne om 
Guldbæk Vingård. På vingårdens skønne 
terrasse, kan man nyde et køligt glas vin 
årgang 2015. Vingårdens rosévin er ble-
vet kåret som Danmarks bedste.

TID: FREDAG D. 3. JUNI 
 KL 16.30
Sted:  Guldbækvej 107, Guldbæk, 

9530 Støvring 
Se mere: www.facebook.com 
 /GuldbaekLobet

”Fra Rangle til Rock”, en børne- og ung-
domsfestival for fuld musik. Unge talent-
fulde og lovende bands og solister ind-
tager Guldbæk Festivals to musikscener. 
Vi kan love en super hyggelig dag med 
masser af sjove aktiviteter for både børn 
og voksne og en dag fyldt med gode 
musikoplevelser. Følg med på facebook, 
hvor programmet med aktiviteter og 
bands løbende præsenteres. Har du et 
band, spiller du eller kender du nogen, 
som du synes bør stå på scenen den 4. 
juni, så er sidste tilmelding den 1. april 
2016. Bands med egen musik kan vinde 
en dag i Pigsty Studio. Tjek hjemmesiden 
www.guldbaekfestival.dk 

TID:  LØRDAG D. 4. JUNI   
 FRA KL. 10.00
Sted:  Guldbækvej 107, Guldbæk, 

9530 Støvring
Billetter: 50 kr.
Arr: www.guldbaekfestival.dk

REBILD FOLKEMUSIKTRÆF
Vi mødes til folkemusiktræf i Rebild.Det 
foregår i Rebildfestens store frokosttelt, 
på museet og i det lille husflidstelt.

TID:   LØRDAG D. 2. JULI  
KL. 13.00-22.00

Sted: Rebild Bakker
Pris: 50 kr.

TRÆ OG GLAS
Mulighed for at arbejde og snitte i træ, 
til gavn og pynt. Prøv selv og få en lille 
ting med hjem. Lav et sjippetov hos rebs-
lageren. Fremstil dit eget glassmykke, der 
brændes i en smykkeovn. 

TID: TIRSDAG D. 12.-14. JULI 
 DAGLIG KL. 11.00-16.00
Sted:  Spillemands-, Jagt- og Skov-

brugsmuseet i Rebild
Pris:  Fri entre til teltet,  

der betales for materialer

HALM, SIV OG HØR
I det gamle landbosamfund fremstillede 
man både brugs- og pyntegenstande 
i halm, siv og hør. Prøv at arbejde med 
disse naturprodukter. Der er instruktion, 
og få en lille ting med hjem. 

TID: TIRSDAG D. 19.-21. JULI 
 DAGLIG KL. 11.00-16.00
Sted:  Spillemands-, Jagt- og Skov-

brugsmuseet i Rebild
Pris:  Fri entre til teltet, der betales for 

materialer

DE STORE HUSFLIDSDAGE I REBILD
Arbejdende stande indenfor en lang ræk-
ke håndværks- og husflidsfag. Udstillin-
ger og mulighed for at prøve selv. Der ar-
bejdes bl.a. i træ, ler, glas, tekstil, siv, reb.

TID:  FREDAG D. 29.-30. JULI 
DAGLIG KL 10.00-17.00

Sted:  Spillemands-, Jagt- og Skov-
brugsmuseet i Rebild

Pris: Voksne 30 kr børn gratis

BOGBINDING
Præsentation af bogbinderfaget, dets 
metoder og redskaber. Tag en bog med 
til reparation, måske får du lyst til selv at 
prøve. Børnene kan lave en lille bog som 
de får med hjem.

TID: TIRSDAG D. 2.-4. AUGUST 
  DAGLIG KL- 11.00-16.00
Sted:  Spillemands-, Jagt- og Skov-

brugsmuseet i Rebild.
Pris: Materialer + entre til museet

SPILLEMANDS-, JAGT- OG SKOVBRUGSMUSEET

BOGBY

MIDSOMMERTUR TIL  
MIDDELALDERBORGEN 
EGHOLM I GL. SKØRPING ENGE
Museumsformidler Bodil Tvede-
gaard, fortæller om røvere, konger 
og dronninger, der har tilknytning til 
borgen Egholm. Vi ser nærmere på 
borgstedet fra 1300-tallet, som end-
nu er meget synlig i landskabet. På 
turen møder vi også Dronning Mar-
grethe 1., der har helt særlige bånd 
til borgen Egholm. En spændende 
aften med mulighed for at fornem-
me historiens vingesus under åben 
himmel. 

TID: TORSDAG D. 16. JUNI 
 KL. 19.00
Sted:  Formidlingsskiltet i bunden 

af Skørpingholmevej 
ved Gl. Skørping

Pris: Kaffe og kage til 20 kr.
Arr.: Bogby 9520

 

Klimaet på 
menuen

LOKALE RESTAURANTER SÆTTER

i uge 10 og 11

3-retters
aftenmenu
Kylling og kerner
Fritgående gris
Æblekage 

LÆS MERE PÅ 
www.rold.dk

LÆS MERE PÅ 
www.comwellsport.dk

LÆS MERE PÅ  
www.mosskovpavillonen.dk

LÆS MERE PÅ 
www.www.rebildhus.dk

225,-245,-308,- 115,-

3-retters
aftenmenu
Frikassé af  torsk, kamut og 
årstidens grøntsager. Duet af 
himmerlandskalv og kyllinge-
bryst. Tærte af havtorn og 
hyben

Børn ml.
3-11 år
halv pris

2-retters
aftenmenu
Stenbiderrogn fra danske kyster 
Letrøget, langtidsstegt okse-
cuvette fra Himmerlandskvæg 

95,-
2 x frokost
Røget ørred med cous cous

Økologisk burger

KØB KLIMAVENLIGT IND 
FAKTA I SKØRPING
har i hele kampagneperioden temaudstil-
ling med klimavenlige råvarer til indkøbs-
kurven.

SUPERBRUGSEN I STØVRING
har i hele kampagneperioden temaudstil-
ling om klimabelastning ved fødevarepro-
duktion og madlavning. Der vises klima-
venlige valg af råvarer til indkøbskurven. 
Udstillingen i butikken er bemandet af 
medlemmer af butiksbestyrelsen fredage 
kl. 15-18 og lørdage kl. 10-13. 

TESTFAMILIE
I samarbejde med SuperBrugsen registrerer 
en børnefamilie hver dag i kampagneperi-
oden råvarer og beregner klimabelastning 
af deres daglige hovedmåltid. Familiens er-
faringer med at forbedre klimaregnskabet 
offentliggøres efterfølgende.

2B - DEN GRØNNE FRISØR
Posten og Økologisk Café i Skørping ser-
verer i begge klimauger økologisk kaffe og 
klima-kage samt klima-smoothies

KLIMAVENLIG MAD
Skørping Idrætscenter tilbyder hver dag i 
kampagneugerne frit valg mellem to for-
skellige klimamenuer til eleverne på Skør-
ping Skole, Bavnebakkeskolen og Karens-
mindeskolen.

Også rådhuskantinerne i Støvring, Terndrup 
og Nørager sætter fokus på klimavenlig 
mad ved at tilbyde en klimavenlig ret på 
buffeten til de ansatte i administrationen.

DEN BEDSTE
KLIMAMENU 2016
Der er udskrevet konkurrence om bæredyg-
tig madlavning og ”Den Bedste Klimamenu 
2016” blandt skolerne i kommunen. 
I alt 12 hold fra Bakkehusene, Bavnebakke-
skolen, Karensmindeskolen, Skørping Skole, 
Sortebakkeskolen, Øster Hornum Skole, Re-
bild Efterskole og Rebild Ungdomsskole ar-
bejder ihærdigt med klimavenlig madlavning 
i ugerne op til konkurrencen. 
Vindermenuen offentliggøres og serveres til 
Fredagscafeen i Pavillon Cafeen i Skørping d. 
18. marts 
Der er begrænset antal pladser til spisning – 
først til mølle. Plads skal bestilles på www.
pavilloncafeen.dk/bestil
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Rebild Kommune | Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88 | raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk 

Følg med på: 
www.rebild.dk 
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