
Program for Klimauge Favrskov 2017    
11. marts – 19. marts 2017 
 

Lørdag 11/3 kl. 10.00-12.00  

Åbning af klimaugen på Hinne-

rup Bibliotek 

Klimaugen åbnes af Borgmester 

Nils Borring og Alfred Borg fra 

initiativgruppen med en udstilling 

om kommunens klimaaktiviteter.  

 

Byg en vindmølle  

Samtidig med åbningen laver DN 

Favrskov aktiviteter for børn: Byg 

vindmøller af karton og lav vind 

med strøm fra en cykel.  

 

Lørdag 11/3 kl. 10.00-12.00  

Åbning af klimaugen på Sløjfen i 

Hadsten 
Favrskov Forsyning fortæller om 

genanvendelse af husholdningsaf-

fald fra et forsøg i Voldum. 

Hele ugen 

På InSide i Hammel er der kunst-

udstilling med de to internationalt 

kendte kunstnere Jens Galschiøt og 

Jakob Dall. Bl.a. med den store 

figur ”Unbearable” udenfor byg-

ningen. 

 

Mandag 13/3 kl. 9.00-10.30  

Verdens vilde vejr. 

Meteorolog Jesper Teilgaard fra 

DMI på Frijsenborg efterskole.  

Billetter á kr. 50,- kan bestilles på 

bibliotekernes billet-database. Se 

også www.fus.dk 

 

Tirsdag 14/3 kl. 16.00-16.30 

…….Og igen kl. 17.30-18.00  

Prøv en el-cykel ved Sløjfen i 

Hadsten 
PedalPedersen i Langskov demon-

strerer forskellige el-cykler. 

 

Tirsdag 14/3 kl. 16.30-17.30  

Cyklen har klimapotentiale  

Sløjfen i Hadsten 
Cyklistforbundets direktør Klaus 

Bondam om cyklernes oversete 

klimapotentiale.  

 

Tirsdag 14/3 kl. 16.15-17.45  

Besøg Vestas i Hammel 

NB: Tilmelding kræves via  

klimauge2017@vestas.com.  

Skriv antal deltagere, hele delta-

gernavnet på alle der tilmeldes, 

samt dato for deltagelse. (max 40 

pladser efter først til mølleprincip) 

 

Tirsdag 14/3 kl. 16.00-19.00  

Besøg dit fjernvarmeværk 

Fjernvarmeværkerne i Hammel og 

Hadsten slår dørene op for alle 

interesserede. 

 

Tirsdag 14/3 kl. 19.30-21.30  

Klimavenligt jordbrug  

Foredrag på InSide 

Vi får besøg af Erik Sandahl, LMO 

og Janne Aalborg Nielsen, Økolo-

gisk Landsforening om minimal 

jordbehandling og om øgning af 

jordens kulstoflager.    

 

Onsdag 15/3 kl. 16.00-18.00 

Åbent Videncenter Energi på 

Den Jydske Haandværkerskole i 

Hadsten 

Kom og se anlæggene i Videncen-

ter Energi og få en snak om var-

mepumper, varmegenvinding, 

solceller, solfangere. Mød skolens 

uvildige speciallister og hør om dit 

fremtidige energianlæg. 
 

Onsdag 15/3 kl. 18.10-19.00  

Klima-menu Hadsten Højskole 

Spis din aftensmad her og prøv 

klimavenlig mad. Du deltager i 

fællesspisning med kursisterne på 

Hadsten højskole inden et foredrag 

om fødevarernes klimaaftryk. 

Pris på deltagelse: Kr. 50,- 

NB: Kræver tilmelding senest d. 8 

marts på: 

info@hadstenhojskole.dk  

eller tlf. 86 98 01 99 

 

Onsdag 15/3 kl. 19.15-21.30  

”Giv os i dag vort daglige kød” 

Foredrag med Mickey Gjerris på 

Hadsten Højskole 

Mickey har været medlem af etisk 

råd og har beskæftiget sig meget 

med fødevarespørgsmål.  

Billetter købes ved henvendelse til 

Højskolen,  

info@hadstenhojskole.dk 

eller tlf. 86 98 01 99 

Pris for foredrag 70 kr. 

 

Torsdag 16/3 kl. 16.15-17.45  

Besøg Vestas i Hammel 

NB: Tilmelding kræves via  

klimauge2017@vestas.com.  

Skriv antal deltagere, hele delta-

gernavnet på alle der tilmeldes, 

samt dato for deltagelse. (max 40 

pladser efter først til mølleprincip) 

 

Lørdag 18/3 kl. 15.00-17.00 

Åbent hus på genbrugsstatio-

nerne 

Favrskov Forsyning inviterer på 

besøg på genbrugsstationerne i 

Hadsten, Hammel og Hinnerup 

udenfor den normale åbningstid. 

Hvad sker der med tingene? 

Der er gratis adgang, men kræver 

tilmelding på Telefon: 89 64 50 23 

Email: jonp@favrskovforsyning.dk 

 

Søndag 19/3 kl. 10.00-12.00  

Skovtur i Bidstrupskovene 

På turen kan vi se og høre eksem-

pler på, hvordan man arbejder med 

skov og klima. Hør Professor ved 

Skovskolen, Palle Madsen og 

Jakob Svendsen Tune, Skovdyr-

kerforeningen.  

Tag gerne madkurven med til 

afslutning ved et bål. Ved dårligt 

vejr sidder vi i hytten. 

--------------------------------- 

DER ER GRATIS ADGANG OG 

INGEN TILMELDING 

HVOR DER IKKE ER NÆVNT 

ANDET 
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