
Giv klimaindsatsen en salut
Invitation til netværksarrangement 
på Fregatten Jylland 

Torsdag den 14. oktober 
kl. 15.00 – 18.30

Program

Fra kl. 14.30 Ankomst i museumshallen på Fregatten Jylland

Kl. 15.00 Velkomst  
v/ Karin Buhl Slæggerup, direktør Fregatten Jylland

Kl. 15.10 Fra corporate til bæredygtig iværksætter
v/Xenia Duffy Obel, CEO, Zeal

Kl. 15.30 Sæt handling bag verdensmålene med partnerskaber
v/Cathrine Bianca Christensen, direktør Climate Partnerships

Kl. 15.50 Når den ene virksomheds restmateriale bliver til den 
anden virksomheds råvare
v/Rikke Ullersted, direktør THE UPCYCL

Kl. 16.10 Pause m. kaffe

Kl. 16.30 Kan vi affaldssortere til events?
v/Sofie Randel, direktør Rethink Event

Kl. 16.50 Fra dæk til bord – et konkret eksempel på genanvendelse 
til gensidig værdi
v/Casper Jacobsen, direktør Woodstyle

Kl. 17.05 Opsamling og afrunding 
v/Karin Buhl Slæggerup

Kl. 17.10 Historisk introduktion, forfriskninger og netværk

Tilmelding senest 11. oktober 2021
For at undgå madspild, tilmeld dig forplejning, hvis du ønsker det.

Hvordan omsætter vi verdensmål 
i praksis? Hvilke små og store 
initiativer kan vi selv igangsætte? 
Og hvordan kan vi gå sammen 
med andre om at bidrage til 
klimaindsatsen – stort som småt? 
Disse spørgsmål og meget andet 
vil indlægsholderne ved dette 
netværksarrangement give deres bud 
på med afsæt i deres egne erfaringer 
og virksomheder.

Arrangementet afsluttes med 
historisk introduktion til fregattens 
mange fortællinger og den aktuelle 
temaudstilling ”FREGATTENS 
HÅNDVÆRK” efterfulgt af 
forfriskninger i hyggelige rammer på 
fregatten Jyllands batteridæk

Klik her for tilmelding:

https://www.yourticket.dk/arrangementer/10666/netvaerksarrangement-paa-fregatten-jylland/0dc66c5d-0fe0-11ec-94bd-005056b98024/
https://www.yourticket.dk/arrangementer/10666/netvaerksarrangement-paa-fregatten-jylland/0dc66c5d-0fe0-11ec-94bd-005056b98024/


Dagens oplægsholdere

Climate Partnerships matcher virksomheder, som ønsker at skabe positiv foran-
dring med deres forretning. Via en digital platform skabes proaktive rammer for 
innovative løsninger og målrettede projekter, der kombinerer vækst og forretning 
med FN’s 17 Verdensmål, samt sikrer uvildig omtale og videndeling.

Cathrine Bianca Christensen

Xenia har et brændende ønske om at udvikle bæredygtige virksomheder, det har 
ført til at hun i dag er rådgiver i bæredygtige strategier og grøn omstilling for 
ejerledere og SMV-ledere, som CEO for virksomheden zeal aps.

Xenia Duffy Obel

Rikke Ullersted er stifteren af THE UPCYCL, som er en online materialebørs, hvor 
medlemsvirksomheder cirkulerer restmaterialer og biprodukter mellem hinanden 
for at nedbringe deres klimaaftryk. THE UPCYCL’s platform gør det således let og 
overskueligt at skabe værdi ud af virksomheders restmaterialer. 

Rikke Ullersted

Direktør for Rethink Event, Sofie Randel, sætter fokus på den bæredygtige oplev-
else, som fungerer i praksis.  For Sofie handler det om at tage bæredygtighed 
ned på et praktisk plan, hvor man selv er en del af løsningen – det motiverer os 
nemlig til at gøre en forskel.

Sofie Randel

Direktør i Woodstyle. Det er her, hvor gammelt træ, får nyt liv. Træet kommer 
blandt andet fra; nedlagte bygninger, herregårde og købmandsforretninger, ja 
sågar fra fregatten Jylland. Det gamle træ bliver så omdannet til nye møbler og 
lignende i et råt nordisk design.

Casper Jacobsen


