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Sluk lyset - tænd håbet
25. marts 2017  |  kl. 20.30 - 21.30

Søndag den 26. marts kl. 16-18
Rold StorKro . Vælderskoven 13 . 9520 Skørping

Den offi  cielle åbning af 
Klima Rebild 2017

Klima Rebild 2017 åbnes i samarbejde med Rold StorKro, Mosskovpavillonen, 
Comwell og Rebildhus, der fortæller om deres forskellige tiltag for miljø og klima. 

16.00-16.30: 
Værten på Rold StorKro Jørgen Pedersen, byder vel-

kommen.
Borgmester Leon Sebbelin åbner Klima Rebild 2017.

Rebild Kulturskole og 3. klasserne fra Skørping Skole 

synger klimasange.

16.30-16.45: 
Børnene bager snobrød i skoven sammen med spej-

derne, mens de voksne får kaff e og klimakringle.

16.45-17.45: 
Rold StorKro, Mosskovpavillonen, Comwell og Rebild-

hus har gennem alle fi re år bidraget til Klima Rebild. 

De fortæller om miljø og klimatiltag: Klimamenuer, 

”Den grønne nøgle”, besparelser på vand, energi og 

transport, ændrede arbejdsgange osv.

17.45-18.00: 
Præsentation af program for Klima Rebild 2017.

Afslutning

Program:

Se hvad der sker i 

klimaugerne på de 

følgende sider



Åbent hus i Halmhuset
Lørdag 25. marts kl. 14.00-16.00.
Purkervej 12 i Skørping.
Halmhuset har nu været beboet i 11 år. Kom, se og 
drøft erfaringerne med at bo i et klimahus.
Rundvisning i og omkring Halmhuset. Vi vil drøfte pla-
cering på grunden, materialer og byggeproces samt 
driftserfaringer. Vi vil mere generelt diskutere princip-
perne for bæredygtige huse. Der vil også være mulig-
hed for at se vævede arbejder af genbrugsmaterialer 
og evighedstræerne.

DN udnævner ”Evighedstræer” 
ved præstegården i St. Brøndum
Søndag 26. marts kl. 10.00-12.30.
St. Brøndum Kirke.
Kom til gudstjeneste i St. Brøndum Kirke med efterføl-
gende vandretur ad Kirkestien til jorddiget ved Præste-
gården, hvor Danmarks Naturfredningsforening udnæv-
ner gamle asketræer til ”Evighedstræer”. 

Fremtidens varmeforsyning i 
landsbyer og på landet
Onsdag 29. marts kl. 19.00-21.00.
Byrådssalen, Hobrovej 110, 9530 Støvring.
Her kan landsbyer og privatpersoner hente inspiration 
til at arbejde for omstilling til fremtidens varmeforsy-
ning. Per Alex Sørensen, PlanEnergi, Henning Palle-
sen, Dansk Varmepumpe Industri og Claus Haparanda, 
Støvring Kraftvarmeværk fortæller om udviklingen af 
varmeforsyningen i landsbyer og på landet.

Thorkild Bjørnvigs 
miljødigte
Torsdag 30. marts kl. 19.00. 
BOGBY9520, Bogby-Butikken, 
Jyllandsgade 11, 9520 Skørping
Der serveres kaff e og hjemmebag 
til kr. 20.
Arrangement i anledning af Rebild
kommunes Klimauger. Thorkild 
Bjørnvig forlod i 1970’erne sin indadvendte og eksklu-
sive poetiske stil og udsendte sine miljødigte, hvori han 
med stor sproglig kraft formulerede en følelse af smer-
te og skam over den destruktive måde, vi mennesker 
omgås naturen på. Han forsøgte at åbne vore øjne for 
naturen som en værdi i sig selv, noget helligt og urør-
ligt. Digterens niece, Inge-Lise Bjørnvig, læser op og 
fortæller. Bjarne Troelsen sætter det ind i en overordnet 
naturfi losofi sk og etisk sammenhæng og Sussi Handberg 
fortæller lidt om Rebilds Klimauger.

Økologisk folkekøkken
Torsdag 30. marts kl. 18.00. 
Brunholm Gårdbutik
Hjortholmvej 20, Brunholm ved Suldrup.
Halkær kros traditionelle Folkekøkken, der normalt 
foregår med fællesspisning på kroen den sidste torsdag 
i måneden, er i anledning af KLIMA REBILD 2017 fl yttet 
til cafeen i LOEN i Brunholm gårdbutik.
Kroens kokke har tilberedt et lækkert, klimavenligt 
måltid baseret på lokale, økologiske produkter fra 
Brunholm Gårdbutik.
Pris:150 kr. pr. kuvert 
incl. dessert og kaff e/the. 
Tilmelding nødvendig til: Peter Søndergaard, 
peterhalkaer@gmail.com, tlf.:23 47 60 38 senest 
tirsdag den 28. marts 2017.

Se loftet 
- og meget andet
Åbent hus lørdag 1. april kl. 11.00-15.00.
Siem Forsamlingshus, Skørpingvej 36, Siem, 
9575 Terndrup.
Se Siem Forsamlingshus’ fl otte loft med integreret strå-
levarme fra varmepumpe. 
Når du alligevel er der, så besøg også den lokale ener-
gimesse med mange udstillere og få en snak med råd-
givere fra Energistyrelsen.
På energimessen udstiller:
• Fyr & Flamme
• SparEnergi.dk, Energistyrelsen 
• Terndrup Energi & VVS Aps
• Himmerland Alarm – EL og VVS 
• GROTRIAN A/S 
• Sørensen Transport & Handel 

Stil bilen og hop på el-cyklen
Lørdag 1. april kl. 10.00-16.00.
Skørping Cykler, Møldrupvej 10 i Skørping
Skørping Cykler inviterer til prøveture på el-cykler samt 
mountainbikes. Vær med på de guidede ture med cy-
kelklubben Televom.
I samme forbindelse holder Skørping Cykler åbent hus 
med ekstra gode weekendtilbud.

Klima Rebild 2017 i 
Himmerlandsbyen
Søndag 2. april kl. 13.00-16.00. 
Himmerlandsbyen, Aarestrup, 9520 Skørping
Himmerlandsbyen inviterer til åbning af Ellebækken, 
oplæg om aff aldssortering og rundvisning.
Gratis deltagelse - Der kan købes kaff e/kage/boller.

Klimavenlig kokkedyst 
Søndag 2. april kl. 14.00-16.00.
Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 
9520 Skørping.
Thomas Mathiesen, chefkok på Comwell, inviterer i 
samarbejde med Klima Rebild partilederne i Rebild 
Kommune til en dyst efter MASTERCHEF-konceptet. Der 
laves to hold; Rød blok og Blå blok – hvem formår at 
lave den mest kreative og velsmagende ret med valg af 
de rigtige råvarer og det mindste råvarespild?
Konkurrencen foregår i hotellets atriumgård – under 
pavilloner, hvis vejret gør det nødvendigt - hvor tilsku-
erne kan følge det spændende forløb. For tilskuerne vil 
der være smagsprøver – klimahapsere – fra Comwells 
bæredygtige køkken lavet af hotellets kokke.

Den store aff aldsindsamling
Søndag 2. april. 
Hvor: Listen over indsamlingssteder off entliggøres 
i Vores Avis uge 13.
Giv naturen og klimaet en hjælpende hånd. Danmarks 
Naturfredningsforening og lokale borgerforeninger 
samler aff ald mange steder i Rebild Kommune.
Hvert år giver tusindvis af danskere naturen en hånd 
under DNs aff aldskampagne. De frivillige rengørings-
hold samler bl.a. ca. 150.000 dåser op. Dåser i naturen 
er farlige for de vilde dyr, men udgør også et ressour-
cespild. Ved genanvendelse spares CO2-udledning både 
ved udvinding, forædling og transport af råstoff er. Der 
kan produceres 88 nye dåser af 100 gamle, og der bru-
ges 95 % mindre energi, når man smelter en brugt dåse 
om i stedet for at lave en af nye råstoff er.
Mødetidspunkter off entliggøres i Vores Avis uge 13.

Klimavenlig menu 
i Brunholm Gårdbutik

Bjørnvig forlod i 1970’erne sin indadvendte og eksklu-



Foredrag og debat 
om grønne jobs i 
Danmark
Tirsdag 4. april kl. 17.30.         
Dørene åbnes 
kl. 17.00.
Kulturstationen, 
Sverriggårdsvej 4, 
9520 Skørping.
Kom til debatmøde med 3F’s 
forbundssekretær Søren 
Heisel om de mange flere jobs, der kan 
skabes gennem ”den grønne omstilling” og som følge 
af klimaforandringerne.

Klimamøde
Onsdag 5. april kl. 18.30-21.30.
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.
Kan landbruget tjene på klimaomstilling?
Agri Nord, Økologisk Landsforening og Klima Rebild har 
i samarbejde planlagt en spændende aften med oplæg 
og debat.
	Afgifter der forandrer v/ Peter Birch Sørensen, 
 formand for Klimarådet
	Bæredygtig udvikling i agrosystemet v/ John   
Hermansen, Aarhus Universitet, Foulum
	Klimaregnskab på bedriftsniveau v/ Mette Kronborg, 
Økologisk Landsforening.
Paneldebat med aftenens tre oplægsholdere samt Carl 
Chr. Pedersen, formand for Agri Nord og Thomas Vang 
Jørgensen, økologichef hos Agri Nord. Debatten styres 
af Henrik Dalgaard, formand for Agri Nords Naur & Mil-
jøudvalg.

Fremtidens byggeri i Støvring
Torsdag 6. april kl. 16.00-18.00.
Byggepladsen, Over Bækken 
v/ Hobrovej, 9530 Støvring.
Lars Pedersen & Søn A/S og Nørresundby Boligselskab 
bygger 28 passivhuse i Støvring og er nu klar til at frem-
vise eksempler på fremtidens fantastiske og energibe-
sparende byggerier.

Skraldekoncert
Fredag 7. april kl. 16.00-17.00.
Pladsen ved MENY i Skørping.
Rebild Kulturskole og Center for Natur og Miljø laver i 
fællesskab en skraldekoncert, hvor der sættes fokus på 
affaldssortering og genanvendelse af affald. Blandt an-
det kan affald bruges til at spille på.
Mellem musiknumrene vil der være info og aktiviteter 
knyttet til affaldssortering. Blandt andet vil der være 
konkurrencer og skraldespandsstomp.

Familiedag om gavntræ
Lørdag 8. april kl. 10.00-16.00.
Arrangementet starter ved Vedsted Skovhus lige øst 
for Rebild, senere kører man i egne biler til Nørlund 
Savværk, Conradsminde 23, 9610 Nørager.
Oplev både det historiske savværk i Vedsted Skovhus 
i funktion og se produktionen på det moderne Nørlund 
Savværk.
Hør skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrel-
sen Himmerland fortælle om lokalt produceret træ som 
gavntræ, bæredygtigt træ, klimatræ. Savværkslauget 
saver træ og hjælper børn og voksne med at fremstille 
stylter, fuglehuse, brætspil mv. 

BYTTEMARKED
Søndag 9. april kl. 10.00-15.00.
Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, 
9520 Skørping.
Byttemarkedet er en super hyggelig, social, miljø- og 
klimavenlig begivenhed. Når du møder op med de ting, 
du vil give væk, viser frivillige, hvor du skal placerer tøj, 
bøger, sko, elektronik osv. Dernæst kan du gå på opda-
gelse 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, selvom om du kun skal 
have pungen op af lommen i caféhjørnet. Der er også et 
legehjørne, hvor børn bytter med børn.

Gå en tur for klimaet
Søndag 9. april kl. 10.00-16.00.
Store Økssø, Parkeringsp.ladsen på Møldrupvej, 
9520 Skørping.
Tag en vandrestav og familien med rundt om Store Øks-
sø, og afslut klimaugerne med en gåtur og eftertænk-
somhed over klimaugernes begivenheder.

Børn, bål, solceller og rugbrøds-
motorer
Søndag 9. april kl. 14.00-18.00.
Purkervej 10, Skørping.
Børn og voksne inviteres til en sjov eftermiddag på Pur-
kervej 10.
Vi bygger solfangere, vi bygger tipi, vi bager pandeka-
ger og snobrød over bål, og vi bygger på en junglesti af 
træet fra den topkappede purker ved siden af.

Et sundt 

liv i en sund 

kommune



Et sundt 

liv i en sund 

kommune

Rebild Kommune | Hobrovej 110 | 9530 Støvring
Telefon 99 88 99 88 | raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk 

Dette er kun et lille udpluk af alt det 

der foregår i Klima Rebild. 

Følg med på: 
www.rebild.dk 

www.kulturen.net 

samt Rebild Kommune og Klima Rebilds facebooksider

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, virk-
somheder og interesseorganisationer sætter klima- og miljøforhold på dagsordenen. To uger om året sætter vi 
ekstra spot på og laver en masse forskellige aktiviteter og arrangementer i hele kommunen. Klima Rebild 2017 
løber af stablen i uge 13 og 14.

Bæredygtig, økologisk 
lokalmenu
Souffl  e af himmerlandskylling, pocheret 
med selleri. Hertil friske urter fra baghaven 
og pressede ærter.
Lokalopdrættet ørred 
Hertil creme på blåmusling og dagens urter.
”Ribeye” af svinenakke, stegt med kål. 
Serveres med kamut-otto, kalvesky og 
crudite af dagens grønt
Hjemmelavet rygeost
med udvalg af hjemmelavet sylt og små 
knækbrød
Variation af æbler fra Frugthaven, samt 
sorbet på årets most. Hertil størknet mælk

Alle 5 retter kr. 595,-
4 retter kr. 545,- / 3 retter kr. 495,-

Vores a la carte kort er bygget op om økolo-
giske og bæredygtige råvarer. Læs mere om 
vores a la carte kort på 
www.comwellsport.dk
Når du bestiller bord i forbindelse med 
klimaugerne er vi vært ved en vel-
komstaperitif fra det økologisk vinhus 
Château de la Roulerie.

Rokkedal kyllingeschnitzel 
paneret i æg og hjemme-
lavet rasp – serveret med 
grønt fra vinterhaven og 
karsesmør. Kr......................185,-

Økologisk omelet 
med champignon og løg, 
hertil hjemmebagt groft 
økologisk brød. Kr. .................... 79,-
Økologisk svinemørbradbøf 
med champignon og løg
Hertil bacon/paprikasovs, 
samt brune økoris, salat med 
edamamebønner. Kr................125,-
Begge retter sælges fra kl. 12.00

Klimaet på 
menuen

i uge 13 og 14

OPEN CALL- Klimakunst 2018
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping.
Nordiske kunstnere indbydes til at bidrage til KLIMAKUNST 
2018 – nordiske udtryk.
Udstillingen åbner i Rebildcentret til Klima Rebild 2018. Efter 
succesen med udstillingen KLIMAKUNST i 2016 vil Rebildcentret 
frem over vise klimakunst hvert andet år i Klima Rebild.

Støvring gymnasium trækker stikket
Støvring Gymnasium har el-fri og varme-fri dag fredag 
31. marts.
Dagen byder på særlige elevarrangementer og el-fri undervis-
ning med fokus på klima og bæredygtighed.

Daginstitutionerne arbejder med klima
Idérigdommen er stor, når 
det gælder om at arbejde 
med klima og bæredygtig-
hed i børnehøjde. 

De forskellige daginstitutio-
ner har hver især en masse 
emner og aktiviteter på pro-
grammet, f.eks.:
fremstilling og dekorering af 
lærredsnet, som kan bruges i 
stedet for plastikposer, grave 
en død muldvarp ned og se 
hvad der sker med den over 
tid, lave legetøj og kunst af 
genbrugsmaterialer, bruge 
mindre papir, sæbe og vand 
på badeværelset, samle af-
fald, lave forsøg med rent 
og forurenet vand, øve på at 
blive gode cyklister.

Den Bedste Klimamenu 2017
Allerede nu er mange skoler i fuld gang, fordi de deltager i kon-
kurrencen om at lave DEN BEDSTE KLIMAMENU 2017.
Skolerne har i fællesskab hyret kokken Flemming Graff  Horup, 
som kommer rundt på skolerne for at inspirere og dele sin viden 
om klimavenlige råvarer og klimavenlige fremstillingsprocesser 
med både elever og lærere. 
Den skole der laver den bedste klimamenu og på anden vis 
arbejder med klima og bæredygtighed vinder vandrepokalen - 
Michael Sassersons bronzeskulptur ”Den sidste gorilla”.
Hvordan smager den bedste klimamenu mon? 
Vindermenuen serveres til Fredagscafe i Pavillon Cafeen i Skør-
ping.

Skolerne og efter-
skolerne arbejder 
med klima
Igen i år er der klima 
og bæredygtighed 
på skoleskemaet. 
Emnet er aktuelt på 
alle klassetrin og i mange forskellige fag.
Der vil f.eks. blive arbejdet med skraldekunst, regnet på 
CO2-belastning, snakket om skovenes betydning, læst klima-
digte og kigget på stjerner.

Fokus på klimavenlig mad 
Skolemad
Skørping Idrætscenter sørger for at der er klimavenlige retter 
på menuen, når skolebørnene bestiller mad i klimaugerne.
Rådhuskantinerne
De ansatte på kommunens rådhuse får også mulighed for at 
træff e klimavenlige beslutninger, når de står ved frokostbuff e-
ten i klimaugerne.
Dagligvarebutikkerne

Superbrugsen i Støvring har i de to kampag-
neuger temaudstilling om klimabelastning ved 
fødevareproduktion og madlavning. Der vises 
klimavenlige valg af råvarer til indkøbskurven. 

Udstillingen er bemandet af medlemmer af butiksbestyrelsen og 
Danmarks Naturfredningsforening Rebild, fredage kl. 15-18 og 
lørdage kl. 10-13.

Fakta i Skørping og Meny i 
Skørping sætter fokus på 
deres økologiske/lokale 
varer med Klima Rebild 
bannere. 

Tilbyder 
25% 

på hele a la cartekortet
i uge 13+14. 


