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Den store affaldsindsamling
Giv naturen og klimaet en hjælpende 
hånd, når Danmarks Naturfredningsfor-
ening og lokale borgerforeninger samler 
affald ind i Rebild Kommune.

Hvert år giver tusindvis af danskere na-
turen en hånd under DNs affaldskam-
pagne. De frivillige rengøringshold sam-

ler bl.a. ca. 150.000 dåser op. Der 
kan produceres 88 nye dåser af 100 
gamle, og der bruges 95 % mindre 
energi, når man smelter en brugt 
dåse om i stedet for at lave en af 
nye råstoffer.

Indsamlingssteder og mødetids-
punkter offentliggøres i Vores 
Avis og på www.affaldsindsam-
lingen.dk. 
Alle er velkomne.

Søndag d. 31. marts

ÅBNING AF
Klima Rebild 2019

Fredag d. 29. marts

kl. 16.00-17.00
Støvring Gymnasium

Mastrupvej 77, 9530 Støvring

Den unge generation har en stærk  
stemme i programmet, når Klimaugerne 
åbner med taler og uropførelse af klima-
korværket ”Den mindste dråbe”. 

Først hejser viceborgmester Morten Lem Det Grønne 
Flag, som gymnasiets elever har fået for at arbejde 
med klimaspørgsmål. I hallen holder en repræsentant 
for eleverne en tale om ungdommens syn på klimaud-
fordringen. Derefter uropføres et korværk kompone-
ret af den 19-årige Johanne Grønkjær Lorenzen med 
tekst af Henrik Larsen. Værket er inspireret af indi-
ansk natursyn, og der medvirker 
to voksenkor, et børnekor og et 
slagtøjsorkester. Bil-
ledskolens elever 
har lavet meddig-
tende malerier. 
Arrangemen-
tet er gratis 
og åbent for 
alle, både 
børn og 
voksne. 

Læs mere om alle
arrangementerne i Klima Rebild                 på hjemmesiden og facebook



Åbent hus på Reno-Nord  
Kom og se sorteringsanlægget, der modtager dit plast- og 
metalaffald. Der er gratis buskørsel til og fra Reno-Nord 
med afgang fra Nørager og Terndrup kl. 15, samt fra Støv-
ring og Skørping kl. 15.30. Hvis du ønsker en plads i bus-
sen, skal du reservere plads på tlf. 99 88 91 56 eller på 
mail tkde@rebild.dk. Det er tilmeldingsfrist mandag den  
1. april. Det er også muligt at komme i egen bil. 
Det er gratis at deltage og både børn og voksne er velkomne. 

Torsdag d. 4. april kl. 16:00
Reno-Nord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Ø

Folkekøkken på Halkær Kro
Fællesspisning på Halkær Kro. Der serveres en klimaven-
lig menu baseret på lokale, økologiske råvarer. Pris: 100 
kr. pr. tallerken. Tilmelding senest tirsdag d. 2. april på 
e-mail:peterhalkaer@gmail.com eller tlf.: 23 47 60 38.

Torsdag d. 4. april kl. 18:00
Halkær Kro, Halkærvej 59, 9240 Nibe 

Landsbyerne gør Rebild  
til Bivenlig Kommune
Alle landsbyer er inviteret med i projektet 
’Naturfællesskab i Landsbyen’, hvor de blandt 
andet etablerer en blomstereng med vilde 
blomster. Der er allerede så mange landsbyer med 
i projektet, at Rebild Kommune officielt udnævnes til Bi-
venlig Kommune, når landsbyrådets formand Merete Lan-
geland overrækker banneret til borgmester Leon Sebbelin. 
Efterfølgende holder NaturKarsten et lille oplæg, og man 
kan prøve at bygge små insekthoteller og smage på hon-
ning og mjød.
Alle med interesse for blomstereng og vild natur er velkom-
ne. Det er gratis at deltage og tilmelding er ikke nødvendig.

Fredag d. 5. april kl. 16:00
Gravlev Bytorv, Gravlevvej, Gravlev, 9520 Skørping
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Statistiske Klimahændelser
Hvornår kan statistiske klimahændelser bruges og hvornår 
kan de ikke? Hvad betyder de? Klimaforsker Jens Hessel-
bjerg Christensen kommer og holder oplæg om statistiske 
klimahændelser.
Arrangementet er åbent for alle. Det er gratis at deltage, 
men kræver forhåndstilmelding af hensyn til forplejning. 
Tilmelding på www.ida.dk under Arrangementer.

Tirsdag d. 2. april kl. 16:30-19:30
Støvring Gymnasium, Mastrupvej 77, 9530 Støvring

Hvad med det åndelige klima?
Peter Duetoft udfordrer os med en diskussion af det ån-
delige klima, vores omgangstone. Hvad blev der af vore 
grundlæggende ideer om samvær.
Alle er velkomne.  Når stolene er fyldt op lukkes døren. 
Gratis adgang. Kaffe/kage kan 
købes til 20 kr.

Onsdag d. 3. april kl. 19:00
BOGBY9520-Butikken, Jyllandsgade 5C, 9520 Skørping 

Hvordan reducerer vi  
malkekvægets klimapåvirkning?
og

Klimaudfordringen i landbrugs- 
sektoren – sådan løses den! 
Dobbeltarrangement. Aftenen indledes med et bedriftsbe-
søg hos Martin Krogsgård, Præstevej 68, 9530 Støvring. 
Efterfølgende er der oplæg og debat i Rebildcentret ved 
klimakonsulent Mette Kronborg, Øko logisk Landsforening. 

Alle er velkomne, både økologiske og konventionelle land-
mænd og alle andre interesserede. Tilmelding ikke nød-
vendig. 

Torsdag d. 4. april kl. 19:00 
Bedriftsbesøget foregår Præstevej 68, 9530 Støvring.
Oplæg og debat fra kl. ca. 20. i Rebildcentret, Røde Møl-
levej 4, 9520 Skørping

Bæredygtigt byggeri – udstilling 
og præmiering af skoleprojekter
Folkeskoler, friskoler og gymnasier har arbejdet med mo-
deller af et bæredygtigt drømmehus, en klimavenlig sko-
le eller byggeri med udgangspunkt i de 17 verdensmål. 
Kåring og præmiering finder sted ved dette arrangement. 
Der vil være lidt sødt og klimavenlige smagsprøver under 
kåringen, og repræsentanter fra skolerne vil fortælle om 
deres projekter.
Alle er velkomne og det er gratis at deltage.

Lørdag d. 6. april kl. 11:00-12:00
Skørping Bibliotek, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Fleksibel og smart 
delebilsordning
Hør mere om de smarte 
og billige tilbud som Go-
More og NT har til dig, 
der bor på landet, når du 
skal på farten. Hvordan 
får vi løftet udfordringen 
med kørsel til og fra de 
mindre landsbysamfund i 
Rebild Kommune. Der er jo 
masser af biler – kan der ikke 
være mere end en person i disse biler ad gangen? Hvad 
med den kollektive trafik. Skal bussen være fyldt før NT vil 
oprette en busrute? Vi har udfordret delebilstjenesten Go-
More og NT på dette! Alle er velkomne til arrangementerne 
i Aarestrup og Guldbæk. Deltagelse er gratis og tilmelding 
ikke nødvendig

Lørdag d. 6. april kl. 10:00-12:00
Forsamlingshuset i Aarestrup, Haverslevvej 95, 
Aarestrup, 9520 Skørping

Søndag d. 7. april kl. 10:00-12:00
Guldbæk Friskole, Øster Hornumvej 60, Guldbæk, 
9230 Svenstrup J

Skov, klima og CO2  
– hvad er op og ned i debatten?
Der er kun én mekanisme, som kan suge CO2 ud 
af atmosfæren. Det er grønne planters vækst. 
Træer kan også lagre CO2. Men er det så 
forsvarligt at fælde træer? Bør vi lade alle 
træerne stå?  
En halv times oplæg med fakta om 
skov, CO2 og klima. Derefter skovtur 
med debat om træernes og skovenes 
funktioner. Arrangementet er gratis 
og tilmelding er ikke nødvendig.    

Søndag d. 7. april  
kl. 13:00-16:00
Naturstyrelsen Himmerland, 
Klænghuset, Møldrupvej 26, 
9520 Skørping  



Fremtidens byggeri – træbyggeri 
og bæredygtigt byggeri
Vi stiller skarpt på byggeriets rolle, når det drejer sig om 
at reducere CO2. Kom og se Børnehuset Rådyret - et bæ-
redygtigt DGNB byggeri. Hør om fremtidens bæredygtige 
byggemetoder, hvordan træ kan afløse stål og beton og få 
et smugkig på planerne for Børnehuset Klepholm, der skal 
udføres som et bæredygtigt træbyggeri.
Arrangementet er gratis og henvender sig primært til den 
lokal bygge- og anlægsbranche, men er åbent for alle der 
interesserer sig for bæredygtigt byggeri.
Tilmelding senest den 5. april på https://businessrebild.
nemtilmeld.dk/48/

Tirsdag d. 9. april kl. 17:00
Børnehuset Rådyret, Rådyret 2, 9530 Støvring

Fikseaften og stand-up
Er du også træt af tingenes tilstand? Men ved ikke helt, 
hvor du skal sætte ind? Tingfikseren Niels Monberg udgør 
sammen med stand-up’er Carsten Eskelund ”Reparations-
værkstedet”. De har pakket værktøjskufferten og er klar til 
at kigge nærmere på 
det defekte, det der 
skulle have været så 
godt, men som nu er 
så skidt.
Du medbringer noget, 
der er gået i stykker. 
Det kan være elek-
trisk, hånddrevet, 
tudsegammelt eller 
alt for nyt. Og hvis du 
er heldig, reparerer 
Niels det. Mens der skrues og loddes taler vi om tingenes  
betydning, Niels giver nyttige fifs og Carsten bidrager med 
relevant stand-up.
Arrangementet er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdag d. 9. april kl. 19:00-21:00
Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4,  
9520 Skørping

Skal vi dyrke korn eller klima?
Temaaften med foredrag og debat om de lavtliggende 
markers potentiale i kampen for klimaet. Skal vores ådale 
omlægges til CO2-lagring og natur?
Forsker Jørgen E. Olesen giver et videnskabeligt indblik i 
mulighederne for CO2-lagring på lavbundsjorde. Tho-
mas Hartung fortæller om de praktiske erfaringer med 
CO2-lagring på Barritskov Gods og Sofus Rex fra Miljøsty-
relsen fortæller om de 150 mio. kr. som er afsat i Klima-
pakken til bl.a. jordfordeling. DR-journalist Dan Grønbech 
leder den afsluttende debat mellem oplægsholderne, Agri 
Nord, DN og tilhørerne.
Alle er velkomne. Gratis adgang. Tilmelding til Jens 
Kristian Uhrenholt på jkuh@rebild.dk eller 99 88 95 28 
senest d. 5. april. 

Onsdag d. 10. april kl. 17:00-21:00
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Se Rold Skov Savværk i drift
Rold Skov Savværk i Arden åbner dørene for alle, som øn-
sker at se hvorledes skovens træ bliver forvandlet til et 
bæredygtigt byggemateriale, der indgår i mange forskelli-
ge former for byggeri. 
Arrangementet er gratis og alle er velkommen, men af sik-
kerhedsmæssige grunde, foregår rundvisningen i to hold 
af maks. 40 deltagere, hvorfor tilmelding er nødvendig.
Tilmelding med angivelse af tidspunkt (kl. 15.00 eller kl. 
16.00) på mail: ab@roldskov.dk 
Pladserne fyldes efter ”først til mølle” princippet.

Torsdag d. 11. april kl. 15:00  
eller kl. 16:00
Rold Skov Savværk, Østergade 
28, 9510 Arden

Noget af en nød 
at knække!
Hasselnødder – de sma-
ger godt, er fyldt med 
protein og du kan dyrke 
dem i din egen have helt 
uden brug af sprøjtegift. 
Hasselnøddeavler Mabel 
Caroline Nielsen fortæller om 
hasselnødder, deres dyrkning 
og anvendelse. Alle er velkomne. 
Når stolene er fyldt op lukkes dørene.  
Gratis adgang. Kaffe/kage kan købes for 20 kr. 

Torsdag d. 11. april kl. 19:00
BOGBY9520-Butikken, Jyllandsgade 5 C, 9520 Skørping

Virksomhedsbesøg  
hos DVI Energi  
Kom og se, hvordan DVI Energi producerer miljøvenlige 
løsninger til opvarmning af villaer og industrier. Hør også 
om hvordan et jordvarmeanlæg virker, og hvordan det for 
hver kWh el, der tilføres varmepumpen, kan føre 3 gange 
så meget varme ind i huset. Det er miljøvenlig opvarm-
ning - særligt hvis strømmen til varmepumpen kommer 
fra en vindmølle. 
Alle er velkomne. Arrangementet er gratis og tilmelding 
er ikke nødvendig. 

Torsdag d. 11. april kl. 10:00
DVI Energi, Industrimarken 2c, 
Sørup, 9530 Støvring

Virksomhedsbesøg hos  
De Grønne Hvidevarer
Kom, se og hør hvordan vi omdanner kasserede hvi-
devarer til ”nye” produkter. Vi giver en rundvis-
ning i virksomheden og et indblik i processen, lige  
fra maskinerne bliver afhentet fra genbrugsstationen til at 
de fremstår som salgsklare ”nye” produkter med garanti.

Alle interesserede er velkomne. Der serveres snacks og 
drikkevarer. Det er gratis at deltage. Tilmelding ikke 

nødvendig.

Fredag d. 12. april kl. 14:00-17:00
De Grønne Hvidevarer, Grynderupvejen 16,  
9610 Nørager
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Klima Rebild er et fælles initiativ fra Det Grønne Råd og Rebild Kommune.  
Formålet er at sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen.
Klima Rebild er en fælles indsats hvor Rebild Kommune, frivillige ildsjæle og en lang række 
institutioner, virksomheder og interesseorganisationer sætter klima- og miljøforhold på dags-
ordenen. To uger om året sætter vi ekstra spot på og laver en masse forskellige aktiviteter og 
arrangementer i hele kommunen.

Frelst
Anders Morgenthaler 
underholder, oplyser, 
overrasker og inspirerer 
med foredraget ”Frelst”, som 
tegner klimadebatten skarpt op. 
Over 1000 unge mennesker fra gymnasiet og fol-
keskolernes 8. og 9. klasser kommer til at opleve 
Anders Morgenthalers klima-gejst. 

Torsdag d. 4. april

Det Grønne Flag” til  
Støvring Gymnasium
Eleverne på gymnasiet arbejder benhårdt på at 
vise, at de har gjort sig fortjent til ”Det Grønne 
Flag” som kun miljøbevidste og -aktive gymnasier 
kan modtage. 

Torsdag d. 4. april arbejder 1.g og 2.g hele dagen 
på tværs om klimaudfordringer og slutter af med 
deres egen version af DR2’s Debatten. 

Onsdag d. 10. april holder hele gymnasiet strøm-
fri-dag for at sætte fokus på energiforbruget.  
holder hele gymnasiet strømfri-dag for at sætte 
fokus på energiforbruget.

Miljørigtig varme – til en  
konkurrencedygtig pris
Det og meget andet er på dagsordenen når alle 
varmeværkerne i Rebild Kommune mødes til net-
værksmøde på Øster Hornum Varmeværk.  

Mandag d. 8. april

Workshops og virksomhedsbesøg  
Temadag om Klima  

og Bæredygtighed 
Alle kommunens 7. klasser samles på Kul-

turstationen til inspirerende oplæg fra bl.a. 
Lise og Michael fra Nybyggerne. I løbet 
af dagen tager de på besøg i en række 
forskellige virksomheder, der alle arbejder 
med noget der relaterer sig til klima og 
bæredygtighed. 

Tirsdag d. 9. april

Klimaudstilling på  
Sortebakkeskolen

Eleverne udstiller design med genbrugs-
materialer og træ - huse til havens fugle 

og bæredygtige indkøbsbeholdere. Samti-
dig serveres klimavenlig mad med vægt på 

CO2 besparelse, danske råvarer og naturlige 
produkter.  

Børnehaven Regnbuen, eleverne på Sortebakke-
skolen og interesserede forældre er velkomne.

Torsdag d. 11. april kl. 10:00-12:00
Sortebakkeskolens skolebibliotek

Det summer  
selvfølgelig også af klima- 
aktiviteter på skolerne og i  

daginstitutionerne – følg med  
på deres egne Facebook- 

sider og intranet

 
Det bæredyg-

tige parcelhus
Hvordan kan du opvarme dit 

parcelhus bæredygtigt? Få inspi-
ration til dit nybyggeri eller ombygning.

Forskellige firmaer giver deres bud på, hvordan man kan 
løse opgaven omkring varme, køling og strøm. Vi tager 
udgangspunkt i et helt nyt parcelhus på Rådyret i Støv-
ring. Få overblik over fordele, ulemper og hvad det koster 
at bygge og drive. Hør både om varmepumper til vand, 
el fra solceller og lokalt batteri, køling fra brøndboring og 
fjernvarme.
Arrangementet er åbent for alle. Det er gratis at deltage og 
tilmelding er ikke nødvendig.

Søndag d. 14. april kl. 13:00-17:00
Rådyret 58, 9530 Støvring

Klimakunst 2019
Glæd dig til åbningen af den censurerede udstilling  
”KLIMAKUNST 2019 – nordiske udtryk”. 
Forberedelserne til Rebildcentrets nye temaudstilling er i 
fuld gang. Centret har modtaget ansøgningsmateriale fra 
et stort antal nordiske kunstnere, som alle håber at få 
værker med på udstillingen. Under Klima Rebild foretager 
et censorkorps den endelige udvælgelse. I bedømmelsen 
vægter både nytænkning, kunstnerisk kvalitet og relevans 
for temaet. Processen og tankerne bag belyses i en video, 
som vises i udstillingen. Ved ferniseringen d. 26. maj hol-
der meteorolog Jesper Theilgaard et foredrag.
Billetter købes ved indgangen. Pris: 90 kr.

26. maj-31. august 2019
Rebildcentret med Thingbæk Kalkminer, Røde Møllevej 4, 
9520 Skørping

Elbildag på Støvring Bytorv
Passer det, at elbiler er dyre, kun kører kort på en oplad-
ning og sviner lige så meget som biler på benzin og diesel? 
Kom forbi og bliv klogere på hvad en elbil kan – og ikke 
kan. Vi har samlet mere end 20 forskellige elbiler fra Tesla, 
Audi, Renault, BMW, Nissan og Hyundai, så her er din mu-
lighed for at komme tæt på mange forskellige elbiler på 
en gang. Alle er velkomne. Gratis deltagelse og tilmelding 
ikke nødvendig.

Lørdag d. 13. april kl. 11.00-15.00
Støvring Bytorv, 9530 Støvring

Byttemarked
Byttemarkedet er en super hyggelig, social, miljø- og kli-
mavenlig begivenhed. Du møder op med de ting, du vil 
give væk. Dernæst kan du gå på opdagelse og tage ting 
med hjem, som andre ikke længere har brug for. Måske 
finder du noget, som får dig eller din bolig til at ligne en 
million. Det eneste sted du skal have pungen op af lommen 
er i caféhjørnet. 
Alle er velkomne. Der er et særligt legehjørne, 
hvor børn bytter med børn

Søndag d. 14. april kl. 10:00-15:00
Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping


