
TEMADAG OM VERDENSMÅLENE:
GENBRUG &
CIRKULÆR ØKONOMI

danmarkformaalene.dk

LAD OS GENBRUGE MERE OG LADE 
RÅSTOFFER KØRE I RING FOR VORES 
EGEN OG KLODENS SKYLD.

LAD OS SAMMEN GØRE 
VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

Kom og oplev et spændende, sjovt og lærerigt arrangement om 
FN’s 17 Verdensmål, fyldt med aktiviteter og konkurrencer for 
både børn og voksne.
Denne temadag kommer til at handle om, hvor stor en forskel 
det gør, når vi bruger vores ting i længere tid, genbruger ting, 
sorterer vores a�ald og lader råsto�er køre i ring. Temadagen 
besøges af influencer og blogger, Lise Vandborg, som vil give 
inspiration til at genbruge og upcycle til både garderoben og 
hjemmet.
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LISE VANDBORG

LAD OS SAMMEN GØRE  
VERDENSMÅL TIL HVERDAGSMÅL

danmarkformaalene.dk

SKANDERBORG
FORSYNING
DØJSØVEJ  1,  SKANDERBORG 
30. AUGUST 
KL. 14-18
KL. 17.00 - 17.30:   
INDSLAG MED MIKAEL JARNVIG

• Falkemanden laver Rovfulgeshow 

• Lækker musik med Jazz al Dente 

•  Besøg madboderne og Skanderborg 
Bryghus 

•  Leg dig til læring om husholdningens 
vandforbrug og spildevand

•  Quiz og konkurrencer med fede 
præmier

• Skattejagt og sommerfugleløb

AKTIVITETER:
MIKAEL JARNVIG

Danmark for Målene er en folkeoplysningskampagne med formål  
om at udbrede kendskabet til FN’s 17 verdensmål i Danmark.
Læs mere: www.danmarkformåålene.dk

TEMADAG OM VERDENSMÅLENE:

NATUR OG GRØN 
OMLÆGNING
BØRNEAKTIVITETER OG KONKURRENCER, JAZZMUSIK 
OG MADBODER, RUNDVISNING PÅ RENSEANLÆG,  
FORTÆLLERTUR OM SVANESØ OG FOREDRAG  
Lær, leg og quiz dig til, hvordan vi sammen gør verdensmål til hverdagsmål. Vi garanterer dig 
en festlig, sjov og lærerig eftermiddag for hele familien i naturskønne omgivelser.

Temadagen Natur og grøn omlægning er arrangeret i et samarbejde mellem Danmark for 
målene, Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning og handler om at inspirere til, 
hvordan vi ved fælles indsats kan skabe forandring og sikre vores fælles natur og ressourcer.

• Spejderne laver aktiviteter

• Loungedialog med din lokalpolitiker 

•  Måske kigger brandvæsnet forbi  
– unik udsigt over Svanesø

•  Lær om hvordan vi håndterer  
ekstremregn i byer

Se mere på  
www.skanderborgforsyning.dk og følg 
begivenheden på Facebook

Christiansmindevej́s
Plantecenter


