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VORES STED = VORES KLIMA

I  Lejre kommune arbejder vi med en helhedsorienteret 

klimaomstilling som en integreret del af Vores Sted - det 
gode og bæredygtige liv  på landet tæt på storbyen i 49 

landsbyer og småbyer – nu og for fremtidige generationer

Vi har et fælles mål i Lejre Kommune om at være en 
klimaneutral og klimarobust kommune i 2050. Vi skal skabe 

en 70 % reduktion af drivhusgas-udledning i 2030 (ud fra 
basisår 1990). Det kan v i kun klare sammen. Vores 

klimaplan er vores bidrag til Parisaftalen, og et bidrag til en 

bedre hverdag og verden for os og de næste 
generationer

KLIMAUGER 22 - EN TILBAGEVENDENDE BEGIVENHED

Klimaugerne er v igtige, fordi de kan være med til at skabe:

▪ opmærksomhed omkring vores fælles ansvar for klimaet

▪ fællesskab, engagement og inspiration

▪ mulighed for at afprøve gode idéer
▪ synlighed omkring de mange gode initiativer der eksistere

▪ netværk og dialog mellem borgerne og kommunen

Alle borgere, foreninger og v irksomheder er inviteret med til at arrangere klimaugerne. For i 

Lejre kommune er klimaomstilling er noget, v i skaber sammen.

Klimaugerne i 2022 bygger v idere på Klimaugen i 2021, hvor mere end 50 
klimaarrangementer løb af stablen som et resultat af en hel masse lokalt initiativ  og 

engagement.
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INSPIRATION FRA SIDSTE ÅR2 

OSTED/MANNERUP 

viser klimavejen

BOFÆLLESSKABET 

KRAKE

Alternativer til 

naturgas –

biodiversitet i 

haven –

bæredygtig trafik

BUTIK STRIKKELYST

Genbrug & Strik

SÆBY

klimadag

HERSLEV HAVN

Fjordens 

hemmeligheder –

Tang, kryb og dem 

med finner

KYNDELØSE

Kyndeløse spiser 

grønt -

klimafællesspisning

VIBEVADGAARD

Åbne skolehaver

GODIS GRØNT

Drivhuspizza

FUTURELAND

Grøn studiemad

HVALSØ BØRNE-OG 

UNGDOMSFILMKLUB

Open Air Bio med 

70/30

Se sidste års program 

fra Klimaugen

https://www.lejre.dk/media/mdrjiwyg/lejre-klimauge-program_a3_final.pdf


DØREN ER ÅBEN

Har du brug for at vende din idé med nogen? Har du blot 

brug for baggrundsviden for at komme i gang? Har du 

behov for at finde lokale aktører, du kan samarbejde med? 

Du er altid velkommen til at kontakte os i vores lille klimauge-

sekretariat.

• Vi kan fanges på telefonen eller teams, hvis du blot har 

brug for at vende noget kort

• Du er også velkommen forbi os til en snak på kontoret. 

På Rådhuset i Allerslev.

Mari Schmidt
Specialkonsulent

Center for Sekretariat & Implementering 
Afd. Udvikling og Kommunikation

M: 21562441 E: mnys@lejre.dk

Bjørn Henrichsen
Udvikler af landsbyer og småbyer 

Klima-DK2020-Projekter

Center for Sekretariat & implementering
Afd. Udvikling og kommunikation

M: 5380 8188  E: bjhe@lejre.dk
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STØTTEMULIGHEDER

Klimauge-puljen på 100.000 kr. er målrettet borgere, foreninger og 

virksomheder i og omkring kommunens 49 landsbyer og småbyer, der 

ønsker at bidrage med klimaarrangementer under Klimaugerne i 2022.

Der kan søges op til 7.500 kr. til et klimaarrangement under Klimaugerne.

Se vilkår for Klimauge-puljen her

Ansøgningsfrister

Klimapuljen er åben for ansøgninger i perioden 11. april til 7. august 2022.

https://www.lejre.dk/borger/borgerpuljer/


Vidste du, at en person udleder 207 gram co2 pr. kilometer , når 

man kører i en benzindrevet bil?

Det er derfor en god idé at opfordre til samkørsel eller brug af 

offentlig transport

Animalske fødevarer forurener mere end plantebaserede 

fødevarer. Vidst du at 500 gr. oksekød udleder 4,54

Kg CO2e, mens 500 gr. grønsager udleder 0,96 Kg CO2e.
Derfor kan man jo overveje om maden skal være vegetarisk?

Bestil forplejning lokalt. Lokalproduceret og kortrejst mad er 

ofte bedre for miljøet.

Server koldt vand fra hanen, og undgå plastflasker.

Hvilke energikilder har du brug for, og kan du tænke 

alternativer til lys, vand og varme?

Brug materialer, der kan genbruges til andre arrangementer. 

F.eks. navneskilte der kan indsamles og bruges næste gang.

Kan deltagere medbringe eget service? Kan du planlægge det sådan, at dine deltagere har mulighed 

for at sortere affald?

Ved tilmelding har du mulighed til at tilpasse din forplejning og 

undgå madspild.

Undgå at printe, og gør programmet tilgængelig på 

smartphone/Ipad
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Ikke alle arrangementer kræver en tilladelse, men enkelte gør, og det er v igtig at ansøge i god tid inden arrangementet 
løber af stablen.

Tilladelserne er med til at sikre, at dit arrangement foregår på bedste og lov lige v is, og at forskellige myndigheder er 
forvarslede i tilfælde af ulykker eller andre uforudsete hændelser. Betragt derfor tilladelser som en god sparring i 
sikkerhed og som en sikring for, at dit arrangement ikke påv irkes af et andet arrangement på samme tid og sted.

Hv ilke tilladelser, du skal ansøge afhænger af omfanget af dit arrangement. Hv is du er i tv ivl om dit arrangement 
kræver en tilladelse, anbefaler v i, at du kigger under punktet TILLADELSER her:

https://www.lejre.dk/kultur-og-fritid/vejledning-og-hjaelp/arrangorguiden/

Her finder du:

• Ansøgningsskemaer

• kontaktoplysninger til relevante myndigheder

• Tidsfrister du skal overholde
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SYNLIGHED OG KOMMUNIKATION

Vi håber, I vil være med til at synliggøre alle de spændende arrangementer, der finder sted under 
klimauger 22. Både lokalt på egne facebooksider, og også på kommunens Facebook og hjemmeside.

For at få dit arrangement med i det samlede program i lokalavisen, skal du oprette dit arrangement 
på kommunens hjemmeside – vi guider dig på næste side.

Vi har oprettet facebooksiden Vores Klima i Lejre Kommune, så vi har en fælles platform, hvor der kan 
deles arrangementer under klimaugerne. Så del gerne på denne side, hvis I også opretter på lokale 
facebooksider.
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Facebook

Når du skal brande dit  arrangement på Facebook-profilen Vores 
Klima i Lejre Kommune, skal du gøre følgende klart, så vi kan 
offentliggøre arrangementet:

1. Skriv et udkast t il en opslagstekst, der på en inspirerende 
måde forklarer arrangementet. Teksten skal helst  ikke være 
mere end 4-6 linjer lang. Gør tydeligt opmærksom på dato, 
tid, sted og evt. tilmeldingskrav.

2. Find et passende billede – husk kun at bruge billeder, der 
rett ighedsmæssigt må deles på Facebook.

3. Send tekst og billede t il kommunikation@lejre.dk og angiv, 
hvornår du ønsker, at opslaget skal offent liggøres. 
Materialet skal sendes senest 3 dage før ønsket 
udgivelsesdag.

Vi forbeholder os en redaktionel ret t il at

• ændre i tekst, billede samt udgivelsest idspunkt, så det passer 
med andre opslag

Vi vil dog gøre alt , hvad vi kan, for at opslagene kommer så tæt 
på, som I har skrevet dem, og publiceres når I ønsker det.

Kultunaut – Det sker i Lejre

Når du skal brande dit  arrangement Kultunaut på lejre.dk skal du 
først  t ilgå denne side, hvor du kan oprette arrangementet:

1. Log ind eller opret dig som bruger

2. Følg vejledningen på skærmen, og udfyld de relevante 
felter.

3. Man kan typisk først  se arrangementet i kalenderen et par 
dage efter.

https://www.facebook.com/lejre.dk/
mailto:kommunikation@lejre.dk
https://www.kultunaut.dk/perl/quickadd/type-lejre2?EventMarklejre-klima=1&ShowExtra=yes&EventUseOrganizer=yes


Tænker du, at din akt ivitet gemmer på en lille fortælling, som flere 
skal høre om? Måske er du first -mover på noget, eller måske rummer 
akt iviteten blot en masse fællesskab, der bør vises frem…

Skriv meget gerne t il pressen!

Hvis du har brug for sparring kan du kontakte: 
kommunikation@lejre.dk

VIGTIG OVERVEJELSE!

En pressemeddelelse kan anvendes t il at synliggøre selve 
arrangementet, så der kommer flere t il dit  arrangement. Hvis det er 
det, du ønsker, skal pressemeddelelsen sendes så den kan nå at 
komme i avisen inden arrangementet.

En pressemeddelelse kan også anvendes t il at få en journalist  ud t il 
selve arrangementet. Det skaber ikke opmærksomhed inden, men 
kan være med t il at vise den gode historie bagefter – t il glæde og 
inspirat ion for andre.
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VI SKABER KLIMAUGERNE 
SAMMEN ☺


