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Bæredygt ighedsugen      2020

søndag
Vi tyvstarter uge 44 på Stenalt Gods, hvor der vil være fokus på bæredygtighed i økologisk landbrugsproduktion, planteavl,  
dyrehold, muligheder og udfordringer. Dorte Mette jensen vil fortælle om den økologiske produktion på Stenalt Gods og  
bæredygtighed på flere niveauer.

Tid: 25. oktober, 10:00 - 14:00

sted: Stenaltvej 3A i ‘Ny Lade’

Antal: Max 30 gæster ad gangen

stenalt land- og skovbrug stenalt Gods

Tirsdag
Bjarne Ottesen, Udviklingschef ved Nordisk Tang, fortæller om ‘Bæredygtighed og havmiljø’ og tager afsæt i Nordisk Tangs arbejde 
med bæredygtighed i relation til dyrkning, høst og bearbejdning af tang. Herunder vil vi debatere havmiljø, biodiversitet, næringsoptag 
samt globalt klima. Endelig vil vi komme ind på Nordisk Tangs 0 spild politik. Med det som udgangspunkt vil vi diskutere hvordan 
erfaringerne fra Nordisk Tang kan overføres til andre erhvervsområder og hvordan det kan medvirke til styrkelse af iværksætteri.

Tid: 27. oktober, 16:30 - 18:30

sted: Åstrupvej 35

Antal: Max 15 gæster

Nordisk Tang Grenaa

Fredag
Nanna Bro Pagter præsenterer DS Smith og deres produkt (bølgepapemballage), emballagens rolle i overgangen til en mere cirkulær 
økonomi og bæredygtighedsmål for 2025 og 2030 gennem DS Smiths nye, globale bæredygtighedsstrategi ”For Now and for Next”. 
Henrik Carstensen fortæller om Bæredygtighed, Cirkulær økonomi og FNs verdensmål som en del af Grenaa Havns  
værktøjskasse. I en ny strategiperiode for 2021-2025 er der særligt fokus på CSR og implementering af FNs verdensmål.  
I vil få eksempler på, hvordan bæredygtighed og cirkulær økonomi kan lykkes - selv på en havn.

Tid: 30. oktober, 10:00 - 12:00

sted: Havnecentervej 1

Antal: Max 25 gæster

Ds smith  &  Grenaa Havn Bæredygtighedens Hus

Torsdag
Social bæredygtighed i Café Grenaa udspringer af, at vi betragter det enkelte menneske som ubetinget værdifuldt. Social retfærdighed,  
altså at mennesker bliver behandlet retfærdigt og integreres i samfundet nu og i generationerne fremover. Fokus på bæredygtige  
fællesskaber, der er med til at reducerer social eksklusion. At alle mennesker har et socialt bæredygtigt ansvar -næstekærlighed, for at 
skabe rum og inkluderer mennesker i udsatte livspositioner. Café Grenaa samarbejder blandt andet med det lokale erhvervsliv,  
med sociale Erhvervspartnerskaber. I caféen bydes enhver velkommen, som dén man nu engang er – til fællesskab og fælles liv.

Tid: 29. oktober, 13:00 - 15:00

sted: Markedsgade 2

Antal: Max 25 gæster

Café Grenaa Grenaa

Torsdag
Målet for Convert er at hjælpe vores kunder til cirkulær økonomi og reel CSR (Corporate Social Responsibility) ved at bearbejder 
og værdiforøge restfraktioner og returprodukter. Vi udvikler nye, innovative og bæredygtige produkter fra mange forskellige fibre.  
Vi genbruger, genopfinder og genovervejer alle fibre. Vi fortæller historien om Convert og giver en forståelse for de enkelte  
processer, vi arbejder med i produktionen.

Tid: 29. oktober, 15:00  og  16:00

sted: Møllerupvej 26, ved hestestalden

Antal: Max 15 gæster pr gang

Convert       Møllerup Gods

Fredag
Det er en tendens til, at folk flytter fra de store byer og ud på landet, hvor mange søger nye fælles boformer. De kommuner, der 
formår at gribe denne nye mulighed, bliver fremtidens vindere. Djurslandskommunerne har en historisk fortælling om bofællesskaber.  
Det er et kæmpe forspring! Sammen skal vi gribe den nye bosætningsbølge og skabe ”Boligfællesskabernes Djursland.” Kom og 
deltag i samtalen om bofællesskaber og værdien af dem. Mød ejendomsmæglere, politikere, boligforeninger, forvaltninger,  
landsbyer m.fl. fra syd og nord, når vi drøfter, hvordan Djursland kommer med i stormløbet om de nye udflyttere.

Tid: 30. oktober, 15:00 - 17:30

sted: Mosebruget, Stendyssevej 14

Antal: Max 25 gæster

MiN landsbyklynge  &  landsbyfælleskabet Østdjurs stenvad

lørdag
Biodiversitet i et bæredygtighedsperspektiv. Vi kommer bl.a. igennem følgende punkter: ‘Hvad har biodiversitet med  
bæredygtighed at gøre?’, ‘Hvad er biodiversitetskrisen i et globalt perspektiv?’, ‘Hvad har vi af biodiversitet i DK?’, og  
‘Hvordan står det til med biodiversitetskrisen herhjemme?’ og til sidst ‘Hvad kan vi gøre for at hjælpe biodiversiteten?’. 
Dernæst vil vi gå en tur rundt i parken med følgende fokuspunkter: ‘Hvad kan vi finde af danske arter?’, ‘Hvad kan vi se af 
naturlige processer?’ og ‘Hvad kan vi se af ressourcer?’

Tid: 31. oktober, 10:00 - 12:00

sted: Stubbe Søvej 15

Antal: Max 40 gæster, evt. flere grupper

ree Park safari Ebeltoft

lørdag
Kom, se og hør hvordan 160 ildsjæle er i gang med at skabe grøn omstilling ved Ebeltoft Færgeterminal. På to et halvt år har 
Foreningen Grobund startet 35 nye virksomheder, som arbejder med kultur og grøn omstilling. Derudover er selvbyggere igang 
med at bygge 30 tiny houses i naturmaterialer, som i fremtiden skal bruges til Danmarks første selvforsynende landsby, hvor  
målet er at være affalds- og CO2 fri.

Tid: 31. oktober, 12:30 - 14:30

sted: Kaarsbergsvej 2

Antal: Max 30 gæster

Grobund    Ebeltoft

   Vi ønsker at engagere og understøtte borgere med grønne og bæredygtige idéer til at folde sig ud som  
innovative projekter og virksomheder, til gavn for både den lokale erhvervsudvikling og beskæftigelse på  
Djursland. 
   Vi ønsker at synliggøre og fremhæve nuværende og igangsatte Bæredygtige og Grønne virksomheder og  
projekter, sådan at de kan være rollemodeller for idérige borgere og kommende iværksættere og projektmagere.
   Igennem Bæredygtighedsugen og en Bæredygtighedsevent bringer vi disse 2 målgrupper sammen i en planlagt 
og faciliteret Innovationsproces. Dette vil være med til at accelerere den Grønne omstilling og Bæredygtige  
udvikling i landdistrikterne, og vil igangsætte en folkelig bevægelse og kultur, hvor Bæredygtighed og Innovation 
kan være de drivende og samlende kræfter på Djursland.  

læs mere og tilmeld dig allerede i dag på: www.change-djursland.dk

Change Djurs land er  skabt og projekt ledet  af 

Bus ines s  Djur s land  
med støtte f ra Landdistr iktspul jen og i  samarbejde med vores netværkspartnere:

Hold også godt øje med www.change-djursland.dk - her opdaterer vi løbende program, info og links til en række arrangementer, der streames direkte og du kan deltage 

online. Her er den foreløbige liste over arrangementer, der livestreames:

•	 Trustrup-Lyngby Varmeværk, onsdag kl. 16:30   

•	 Excellent Systems, onsdag kl. 19:00

D e lta g  h j e m m e f r a

Malt fabr ikken   ●   Bæredygt ighedens Hus  ●   Ree Park Safar i   ●   DS Smith   ●   Excel lent  Systems 
Nordisk Tang   ●   Kalø Økologisk Landbrugsskole   ●   Kattegatcentret   ●   Small Planet   ●   Grobund 
Landsbyfælleskabet Østdjurs   ●   MiN Landsbyklynge   ●   Trustrup-Lyngby Varmeværk   ●   Det Fælles Bedste  ●   Café Grenaa


