
Program for Klimauger Favrskov 2019    

Tid og sted  Begivenhed Arrangør /pris / tilmelding? 

1. -  13.  april 
Alle biblioteker i Favrskov 
I hele deres åbningstider.  
Se favrskovbib.dk  

Udstillinger af genbrugsting og tøj 
Klimaugerne i år fokuserer på genbrug, så prøv det selv.  
Udstillingerne arrangeres i samarbejde med lokale genbrugsbutikker i biblioteksbyerne.  
Flere af udstillingerne fortsætter helt til den 26. april.  

Genbrugsbutikker og biblioteker 
Gratis adgang   
Ingen tilmelding 

Tirsdag  2. april  
Kl. 10.30 -11.30 
Galleriet, InSide  
Dalvej 1, 8450 Hammel 

Fernisering af kunstudstillingen ”Genbrugsguld”, uge 14 og 15 
Kreative grupper fra Tagdækkervej og aktivitetscenter Elbæktoften udstiller.  
Taler ved formand for Social-og Sundhedsudvalget Grethe Villadsen og de 2 centre.  
Fællessang ved Marianne Fog.  

Klima Favrskov 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Tirsdag  2. april 
Kl. 16.00 – 17.30 
Irlandsvej 6, 
8450 Hammel 

Åbent hus ved Hammel Fjernvarme 
Besøg Hammel Fjernvarme, og hør om hvordan de forsyner bolig- og erhvervsområder med 
varme. Du har også mulighed for at se de store affaldsovne.  

Hammel Fjernvarme 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 1. april på  
hf@hammelfjernvarme.dk 

Tirsdag  2. april  
kl. 19.00-21.00 
Sløjfen, Evald Tangs 
 Alle 45, 8370 Hadsten 

Mit CO2 liv - hvordan kan man reducere sit klimaaftryk? 
Willie Kolff præsenterer links til forskellige CO2 regnemodeller. Han fortæller om, hvordan han 
forsøger at holde sit daglige CO2-aftryk nede og finder inspiration i online netværk herom.  

Alternativet 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 
 

Onsdag  3. april 
Kl. 16.00-18.00 
Hadsten højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Tøjbyttedag og Makers café 
Kom med det tøj, som du ikke bruger og tag noget andet med hjem, som er nyt for dig eller 
passer bedre. Og har du en ting, der kan repareres, så kom og få hjælp hertil. Der sidder nogle 
snilde folk med værktøjet klar. 

Hadsten Højskole 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 
 

Onsdag  3. april 
Kl. 18.10-19.00 
Hadsten højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Spis en klimavenlig middag  
Hadsten Højskole inviterer til at spise med ved aftensmaden. Der serveres i anledning af 
klimaugerne  klimavenlig mad.   
NB. Tilmelding senest 29. marts 

Hadsten Højskole 
Pris kr. 50,- pr. kuvert 
Tilmelding på tlf.  8698 0199   
Eller bedre info@hadstenhojskole  

Onsdag  3. april 
Kl. 19.30-21.30 
Hinnerup bibliotek  
Skovvej 18, Hinnerup  

Konference om genbrug af affald 
Klima Favrskov og DN inviterer politikere, embedsmænd og eksperter til diskussion om bedre 
genbrug. Ikke mindst genbrugsbutikker og andre aktører på området er afgørende at få med i 
debatten.  NB. Tilmelding senest 29. marts 

DN Favrskov 
Gratis adgang 
Tilmelding til tlf. 51272511 
eller favrskov@dn.dk  

Torsdag  4. april 
Kl. 15.30 – 17.30 
Fabriksvej 8 
8881 Thorsø 

Åbent hus ved SolarVenti A/S 
Besøg SolarVenti og hør om, hvordan solvarme kan bruges til at fjerne fugt og radon fra kældre 
m.m.    NB: tilmelding senest 3. april 

SolarVenti A/S 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 3. april på  
info@solarventi.dk 

Lørdag  6. april 
Kl. 10.00-12.00 
Sløjfen, Evald Tangs 
 Alle 45, 8370 Hadsten 

Nedfindingslab v/ Søren Brynjof 
Lav sjove maskiner, der kan drives af vedvarende energi. Vi skiller ting ad og samler dem til en 
form for maskine, der påvirkes af varme, luft eller vand. Kom og prøv det.  
Billetter kan købes på favrskovbib.dk/arrangementer 

Hadsten Bibliotek 
Billetter á kr. 50,- 
Find/køb via bibliotekets 
hjemmeside  

Lørdag  6. april 
Kl. 10:00 – 12.00 
Ved Sløjfen,  
8370 Hadsten 

Prøv en el-bil 
Lørdag formiddag har du mulighed for at prøve en Renault Zoe elbil ved Sløjfen, Evald Tangs 
Allé i Hadsten. Bilerne er udlånt fra AURA’s delebilskoncept, som er en fleksibel og klimavenlig 
transportløsning.  

AURA  
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 
  

Lørdag  6 april 
Kl. 10.00-12.00 
Hammervej 9, Hvorslev 
8860 Ulstrup  

Åbent hus på genbrugspladsen i Hvorslev 
På en rundvisning får du tips til bedre affaldssortering og hører om, hvad vi bruger dit affald til. 
Få gratis morgenbrød og deltag i sjove konkurrencer – for hele familien.  

Favrskov forsyning 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Mandag  8.april 
Kl.19.00 – 21.00  
InSide, Dalvej 1,   
8450 Hammel 

Spis klimavenligt og undgå madspild. 
Bliv inspireret af Karin Østergaard, der underviser på Ernæring-og sundhedsuddannelsen,   
VIA Aarhus. Hun er ekspert i bæredygtige og klimavenlige fødevarer.   
 

KlimaFavrskov 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Tirsdag  9. april 
Kl. 16.00-18.00 
Italiensvej 9,  
8450 Hammel 

Åbent hus på genbrugspladsen i Hammel 
På en rundvisning får du tips til bedre affaldssortering og hører om, hvad vi bruger dit affald til. 
Få en gratis grillpølse og deltag i sjove konkurrencer – for hele familien.  

Favrskov forsyning 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Tirsdag  9. april 
Kl. 16.30 – 18.00 
Samsøvej 25,  
8230 Hinnerup 

Åbent hus ved EC Power A/S 
Besøg virksomheden EC POWER, der ligger i Hinnerup, og som er en af de teknologisk førende 
producenter af minikraftvarmeanlæg, der producere både elektricitet og varme.  
Husk tilmelding..  

EC Power A/S 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 8. april på  
sales@ecpower.dk  

Tirsdag  9. april 
Kl. 19.30-21.30 
Hadsten Højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Beklædning, bæredygtighed og klima 

Dit tøjforbrug har betydning for klodens miljøbelastning og klimaet. 
PhD Karen Marie Hasling fra Designskolen i Kolding kommer med bud på denne udfordring. 

KlimaFavrskov  
og Hadsten Højskole  
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Onsdag  10. april 
Kl. 13.00 – 15.00 
Hadsten Bio  
8270 Hadsten 

Filmpremiere - Klimafilm fra skolernes ældste klasser 
Premiere på de bedste film og prisoverrækkelse til den vindende film i konkurrencen.  
Temaet i år er FNs verdensmål om klima.  KOM I GOD TID… 
 

KlimaFavrskov og Hadsten Bio 
Gratis adgang, men tilmelding 
Klimafavrskov@hotmail.com 
Senest 7. april 

Onsdag  10. april 
Kl. 16.00-18.00 
Fanøvej 7,  
8382 Hinnerup 

Åbent hus på genbrugspladsen i Hinnerup 
På en rundvisning får du tips til bedre affaldssortering og hører om, hvad vi bruger dit affald til. 
Få en gratis grillpølse og deltag i sjove konkurrencer – for hele familien.  

Favrskov forsyning 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Onsdag  10. april 
Kl. 19.30 – 21.00 
DjH, Ellemosevej 25,  
8370 Hadsten 

Temaaften: Har du et godt indeklima i din bolig? 
Kom og hør om, hvordan du undgår problemer med fugt og skimmelsvamp, både nu og i 
forbindelse med efterisolering af dit hus.  Det foregår i auditoriet i Teknisk akademi på den 
Jydske Håndværkerskole. 

Den Jydske Håndværkerskole 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 8. april på  
hbh@djhhadsten.dk 

Torsdag  11. april 
Kl. 16.00-18.00 
Brogårdsvej 11,  
Hadsten 

Åbent hus på genbrugspladsen i Hadsten 
På en rundvisning får du tips til bedre affaldssortering og hører om, hvad vi bruger dit affald til. 
Få en gratis grillpølse og deltag i sjove konkurrencer – for hele familien.  

Favrskov forsyning 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Torsdag  11. april 
Kl. 16.00 – 18.00 
Fanøvej 15,  
8382 Hinnerup 

Åbent hus ved Hinnerup Fjernvarme 
Besøg Hinnerup Fjernvarme, og hør om, hvordan de forsyner bolig- og erhvervsområder med 
varme. Du har også mulighed for at se det helt nye halmanlæg.  

Hinnerup Fjernvarme 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 10. april på  
info@hinnerupfjernvarme.dk 
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