Verdensmålfestival – idé-oversigt fra aktørmødet den 4. marts 2020
-

-

Genbrug
Genbrugs værksted Genbrugsstation/byttemarked med tøj, ting og sager evt,
indsamling, som gives
videre
Workshop
Modeopvisning i
genbrugstøj

-

Sæbekassevæddeløb
Affaldsting – Refa (leghvor man skal sorterekorrekt – lave kreative
ting af affald
-

Ideer for alle
Top 10 initiativer, vi alle kangøre
Uddeling af
kaffegrumsposer (+
anvisning om hvad det kan bruges til
- poser med blomsterfrø, der giver mad til de rigtige insekter)
Visualisering af hvordan man som borger hurtigt og
nemt kan understøtte
bæredygtighed
Den enkelte borger skal
blive klog på, hvad vi hver
især har at bidrage med.
Workshop vedr.
implementering af
verdensmålene, så
deltagere har noget at tage
med hjem

Mad
Hands on – smag ogoplev
Aktivitet med mindre
madspild
MULD-projektet
Sortmundet kutling –
prøvesmagning
Restauratører på torvet/bymidten -

Inddragelse
Boks, hvor vi samler
gode råd fra borgereMulighed for at den
enkelte borger kan
bidrage med
overvejelser og
holdninger under
festivalen
Speakers Corner

Bo/bygge
Bosted
CELF/bud på
bæredygtigt
byggeri
Ny verdensmål
skole

Aktiviteter
Aktiviteter for børn og børnefamilier
-

-

-

-

Bæredygtigt
byggeri – hvordan
kan man bygge
bæredygtigt
-

Hvad gør du? (spørge
besøgende)
-

Better energi/Chp.
Green Energy om solenergi i GBS
-

Lege

Musikskolen – åbning
med et optog med
børn/de nye
verdensborgere
Verdensmål sang – konkurrence på
skolerne
Børn skal tiltrække de voksne, så
børneaktiviteter
Involvere
skovbørnehaven

-

-

-

-

-

Bæredygtige
aktiviteter for børn –
museet, stylter mv. Refa – skoletjeneste

-

-

Videnskonkurrence
om viden om
verdensmålene eller
idékonkurrence eks,
for ungdomsskolen

-

-

Sjovt arrangement, i
forhold til
børnefamilier,
bæredygtighed og
viden/skole

-

-

Spørge-Jørgenfunktion

Div
Grønne indkøb i
kommunen – hvad
koster det
17 forskellige boder
med de 17
verdensmål
Klare budskaber til
de forskellige
målgrupper
Rekruttering fra
Kanten
Økologi
SDG-speed date for
virksomheder
”Alene er vi gode,
sammen er vi
bedst” – slogan

