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ÅBNING AF
Klima Rebild 2018

Klima Rebild skydes i gang 
med lanceringen af klima-
kogebogen Klima-Glad-Mad
Klima-Glad-Mad indeholder opskrifter, der er komponeret af 
eleverne på kommunens skoler i forbindelse med de foregående
års konkurrence om at lave den bedste og mest klimavenlige ret. 

• Borgmester Leon Sebbelin holder åbningstalen
• Støvringkoret underholder med klimasange 
• Kogebogens skribenter fortæller om processen 
• Inge-Lise Bjørnvig læser Thorkild Bjørnvigs digte 
•  Elever fra Karensmindeskolen serverer 

smagsprøver på nogle af retterne fra kogebogen 

Søndag d. 11. marts
kl. 14.00-16.00
Karensmindeskolen
Mastrupvej 75, 9530 Støvring

GRATIS men tilmelding via Himmerlandsbilletten 
nødvendig, se nærmere info på hjemmesiden.

Læs mere om alle
arrangementerne i Klima Rebild                 på hjemmesiden og facebookarrangementerne i Klima Rebild                 på hjemmesiden og facebookarrangementerne i Klima Rebild                 på hjemmesiden og facebookarrangementerne i Klima Rebild                 på hjemmesiden og facebook

Deltagerne kan på
åbningsdagen købe

Klima-Glad-Mad
 TIL SÆRPRIS
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åbningsdagen købe
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Grøn Kirke i St. Brøndum
Tag hul på klimaugerne allerede lørdag med temag-Tag hul på klimaugerne allerede lørdag med temag-
udstjeneste om den gudskabte natur. Oplev harpespil, 
digtoplæsning og en naturvandring med synlige tegn på 
klimaændringer. 

10. marts kl. 10:00
St- Brøndum Kirke
Ejstrupvej 11, St. Brøndum, 9520 Skørping

Naturen, den grønne lykkepille
Munter aften om naturens sundhedseff ekt, samt inspirati-
on til at komme mere derud. Kaff e, the og kage kan købes 
på stedet for kr. 20 

12. marts kl. 19:00-21:00
Klænghuset ved Mosskovgård
Møldrupvej 26, 9520 Skørping

Rewilding
En vildere natur i Nordjylland - til glæde for naturen. Kaff e 
og kage - kr. 25 (husk gerne lige penge).

12. marts kl. 19:00
Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping

En tur i køkkenet på Rold Storkro
En enestående chance for at være med til selv at fremstille 
en tre retters menu sammen med kokkene i køkkenet. Mød 
ind i køkkenet kl. 10 og deltag sammen med en partner i 
spisning kl. 18. Pris: kr. 375,- pr. person for deltagelse i 
fremstilling af middagen og nydelse af menuen bagefter. 
Der er max plads til 24 kokkeaspiranter, så først til mølle. 
Billetter købes i receptionen på Rold StorKro senest d. 4. 
marts.

13. marts kl. 10:00 
Rold StorKro, Vælderskoven 13, 9520 Skørping

Syndfl oden og Klimaet
foredrag med Ulf Tophøj

Klimaet har på godt og ondt sty-
ret historien de sidste 20.000 år. – 
Med den nye DNA-arkæologi kan 
vi skrive fortællingen om menne-
sket helt om.

13. marts 
kl. 19:00-21:30
Rebildcentret;
Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Klimafestival
Ungecenter Nord og Rebild Bibliotekerne inviterer alle Ungecenter Nord og Rebild Bibliotekerne inviterer alle 
indenfor til en dag fuld af aktiviteter i klimaets og gen-
brugets tegn. Find glemte skatte på loppemarkedet, gør 
et godt kup ved bibliotekets bogsalg, køb den nyudgivne 
Klima-kogebog, besøg de forskellige upcyclingworkshops 
hvor der arbejdes med både bøger, tekstil og gammelt 
skrald eller smag på vegetarhapsere og fremtidens klima-
venlige fødevarer - insekter.

17. marts kl. 10:00-15:00
Støvring Bibliotek, Grangårdsvej 13A, 9530 Støvring
Rebild Ungdomsskole, Grangårdsvej 13C, 9530 Støvring 

Lækker og bæredygtig
vegetarmad
Nem at lave, god at spise – smagsprøver og inspiration

17. marts kl. 11:00-15:00
Rebild Ungdomsskole, Grangårdsvej 13C, 9530 Støvring

Naturvandring for familien
Naturpleje er afgørende for en god natur. Vi går en tur 
sammen med landmand Andreas Lomborg og naturkonsu-
lent Linda Udklit. Vi ser på hvad dyr kan gøre, og Andreas 
fortæller hvordan han gør naturpleje til en levevej.

17. marts kl. 14:00-16:00
P-pladsen ved Rebildcentret
Røde Møllevej 4, Gravlev, 9520 Skørping

Klimaskov og livstræer
Hvad har skovens træer med klima at gøre 
– gør de en forskel? Naturtur i Mosskoven.

17. marts kl. 14:00-17:00
P-pladsen ved Mosskov Pavillionen
Møldrupvej 34, 9520 Skørping

Smedekursus for bonderøve
Find din indre bonderøv frem og lær at smede på gammel-
dags manér med CO2 neutralt trækul i esserne. Tilmel ding 
på mail til isrni@rebild.dk.

17. marts og 18. marts 9:30-15:00
man må gerne deltage begge dage. 
Sted oplyses ved tilmelding

Klimasikring når det er bedst
Dannozzle præsenterer løsninger på, hvordan vi kan kli-
masikre vores udløb mod de mange regnhændelser. For 
foryningsvirskomhederne og interesserede borgere.

14. marts og 21. marts kl. 10:00-14:00
Dannozzle, Øster Allé 6, 9530 Støvring 

1. spadestik 
til daginstitutionen "Rådyret"
Rebild Kommunes første bæredygtighedscertifi cerede 
byggeri. Få en virtuel rundtur i den nye bygning med 
VCD/3D-briller.

14. marts kl. 14:00
Rådyret 2, 9530 Støvring

Bæredygtighed
et misbrugt 
begreb
Hvad er bæredygtig-Hvad er bæredygtig-
hed og er der modstri-hed og er der modstri-
dende interesser? Hør de dende interesser? Hør de 
to spændende oplæg og to spændende oplæg og 
deltag i debatten. Professor deltag i debatten. Professor 
Tommy Dalgaard fra Aarhus uni-
versitet giver sit bud på bæredygtighed versitet giver sit bud på bæredygtighed 
i jordbrugssystemet, og konsulent Thor-Bjørn Kjeldgaard, 
fra Agrinord fortæller om de mulighederne det giver at få 
lavet en bæredygtighedsanalyse af sin virksomhed. Deref-
ter lægger vi op til paneldebat med fem spændende pa-
neldeltagere. Universitetet, Agrinord, DN og Friluftrådet 
krydser klinger denne aften. Måske er vi enig om fl ere ting, 
men formentlig er der fl ere vinkler på bæredygtigheds-
princippet.

14. marts kl. 19:00-21:30
Rebildcentret; Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Thøger Larsens 
ærefrygt 
for naturen
Kan vi i os selv fi nde 
ærefrygten for naturens 
forskellige kræfter som
"en levende guddomme-
lig kraft"? 
Der serveres kaff e og 
hjemmebag til 20 kr.

15. marts kl. 19:00
Bogby 9520
Jyllandsgade 11
9520 Skørping



Klimatur på el-cykel
Kom ud i naturen og oplev 2. verdenskrig på elcykel. 5 
timers guidet tur på el-cykel. Vil du opleve Rebilds natur 
på en sund og miljøvenlig måde, så er dette arrangement 
noget for dig. Se nærmere info på hjemmesiden. Arran-
gementet har plads til max 20 Personer. Tilmelding skal 
sendes til info@rebildporten.dk inden d. 15. marts.

18. marts kl. 9:30-17:30
RebildPorten, Rebildvej 25A, Rebild, 9520 Skørping

Klimaets påvirkning på skoven
Kom til et spændende foredrag i Heksens værksted. Dan-
nie Druehyld vil fortælle om skoven og hvordan den har 
forandret sig gennem årene. Der er plads til 35 personer. 
Reserver en plads på jlth@rebild.dk eller på tlf. 99889156 

18. marts kl. 14:00-16:00
Rebildcentret, Røde Møllevej 4, 9520 Skørping

Hvordan bidrager vi til naturen og 
får et bedre klima samtidig?
Steen Møller, Friland holder foredrag om off -grid huse og 
den måde vi lever og arbejder på. Himmerlandsbyen for-
tæller om projektet Bæredygtigt Læringsrum. Pris: 25 kr. 
som betales ved indgangen

19. marts kl. 19:00
Kulturstationen
Sverriggårdsvej 4
9520 Skørping

Hvordan sikrer vi,
at markedsøkonomien bidrager
til den grønne omstilling?
Hør to foredrag om hvordan Støvring, Danmark, EU og FN 
kan være med til at omstille vores markeder til en mere 
grøn retning.

20. marts
kl. 19:00-21:00
Støvring Gymnasium, 
fællesarealet lige ved 
hovedindgangen, Ma-
strupvej 77
9530 Støvring

Reno-Nord åbner dørene
for borgerne i Rebild Kommune
Nu har du chancen for at se sorteringsanlægget, hvor 
dit plastik- og metalaff ald fra genbrugscontaineren bliver 
sorteret. Mulighed for gratis bustransport fra Nørager og 
Terndrup kl. 15:00 og fra Støvring og Skørping kl. 15:30. 
Hvis du ønsker at køre med bussen, skal du reservere en 
plads på jlth@rebild.dk eller tlf. 99889156 

21. marts kl. 16.00-17.00
RenoNord, Troensevej 2, 9220 Aalborg Øst

Folkekøkken på Halkær Kro
Fællesspisning for alle – Klimavenlig menu tilbredt af kro-
ens kokke af økologiske råvarer fra Brunholm Gårdbutik. 
100 kr. pr kuvert excl. drikkevarer, tilmelding nødvendig 
senest 20. marts på peterhalkaer@gmail.com eller tlf. 
23476038

22. marts kl. 18:00
Halkær Kro, Halkærvej 59, Halkær, 9240 Nibe

I klimaugerne kan du 
få inspiration til klimavenlig 
mad og nyde smagfulde 
klimaretter følgende steder:

• Rold Stor Kro 
• Rebildhus
• Comwell Rebild Bakker
• Suldrup Kro 

Medarbejderne i kommunens administration kan 
desuden nyde klimavenlige frokostretter fra Råd-
husets kantine i Støvring.
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Det summer selvfølgelig 
også af klimaaktiviteter

i daginstitutioner, 
skoler og efterskoler
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Træet som ressource
En aften om Træ, Skov og Klima. Der er mange myter og 
meldinger om forholdet mellem verdens skove og klimaet. 
Er træ et klimavenligt materiale? Er anvendelse af træ bæ-
redygtigt. Som tømmer og til møbler. Som energiressource 
til energiproduktion. – ødelægger det klimaet eller bidrager 
træanvendelse til at modvirke klimaforandringerne? Kom 
og bliv lidt klogere på de - ofte komplicerede sammenhæn-
ge mellem træ, skov og klima. Oplæg og debat. Er Træ et 
klimavenligt råstof? v/Simon Auken Beck, konsulent i Træ- 
og Møbelindustrien. De dyrkede skove – vores stærkeste 
kort mod klimaforandringer? v/Palle Madsen, professor i 
skovdyrkning ved Københavns Universitet 

22. marts kl. 19:00-21:30
Siem Forsamlingshus
Skørpingvej 36, Siem, 9575 Terndrup

Naturen som miljøforvalter 
- Rodzoneteknik
Jørgen Løgstrup fortæller om rodzoneteknikkens anven-
delse til bl.a. spildevandrensning. Der serveneres kaff e og 
hjemmebag til kr. 20.

22. marts kl. 19:00
Bogby 9520, Jyllandsgade 11, 9520 Skørping

Varme i en kold tid 
- kom og bliv klogere
Klimadag i Siem Forsamlingshus – demonstration af var-
mepumper og div. brændselstyper, rådgivning om energi-
besparelser fra Energistyrelsens rådgivningstjeneste.

23. marts kl. 15:00-19:00
Siem Forsamlingshus
Skørpingvej 36, Siem, 9575 Terndrup

Microadventure 
- store naturoplevelser tæt på
Bliv inspirereret til at tage på mikroeventyr i dit 
eget nærmiljø. Fri entre: Kaff e og kage 40 kr. Der 
kan betales med Mobilepay eller kontanter.

4. april kl. 19:30
Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13, 9610 Nørager

Lav din egen le
Byg dit eget ledrag på mål efter den person, der 
skal slå med leen. OBS: Madpakke og drikkevarer 
med til frokosten. Tilmelding: Inden den 14. april 
på: jkvestergaard@gmail.com. Pris: Forskellige pri-
ser på leblade oplyses ved tilmeldingen.

14. april kl. 10:00-16:00 og 
15. april kl. 10:00-15:00 
Naturskolen i Rold Skov, Møldrupvej 22,
9520 Skørping. P ved Den Jyske Skovhave.

Natursyn og driftsplaner
På tur i det fl ersidige skovbrug. Gratis. OBS: Gode 
vandtætte travesko eller gummistøvler, medbring 
lidt spiseligt til turen.

6. maj kl. 10:00-14:00
Frueskoens P-plads på Buderupholmvejen

Klima Rebild er et fælles initiativ fra Det Grønne Råd og Rebild Kommune. 
Formålet er at sætte klima og bæredygtighed på dagsordenen.
Klima Rebild er en fælles indsats hvor Rebild Kommune, frivillige ildsjæle og en lang række
institutioner, virksomheder og interesseorganisationer sætter klima- og miljøforhold på 
dagsordenen. To uger om året sætter vi ekstra spot på og laver en masse forskellige aktiviteter 
og arrangementer i hele kommunen. Klima Rebild 2018 løber af stablen i uge 11 og 12.

SKOVREJSNING
i Rebild Kommune

Rebild Kommune indkalder forslag til områ-
der, som er egnet til skovrejsning og uøn sket 
til skovrejsning. Sidste frist for indsen delse af 

forslag til skovrejsningsområder til 
Rebild Kommune er d. 4. april 2018. 

LÆS MERE FRA D. 7. MARTS PÅ
www.rebild.dk

Skraldeevent på Støvring Bytorv
Eventen ”Kend dit skrald” med fokus på madspild byder på 
smagsprøver, skraldesange, skraldekunst og mulighed for 
at se sorteringsbillen. Chefkokken fra Comwell byder på 
smagsprøver lavet af råvarer, der i de fl este hjem ender i 
skraldespanden. Aff aldskontoret informerer om madspild 
og kommer med råd til, hvordan det kan minimeres. Børn 
fra Kulturskolen i Skørping optræder med sange og instru-
menter lavet af genbrugsmaterialer og udstiller skralde-
kunst. I Sorteringsbillen kan man få inspiration til inden-
dørs sorteringsløsninger og mere viden om madspild.

23. marts kl. 16:00-18:00
Støvring Bytorv, 9530 Støvring

Det store bytte-
marked v. 5
Byttemarkedet er blevet 
en fast, festlig tradition, 
som tiltrækker fl ere og fl e-
re, der hellere vil bytte end 
købe nyt. Kom og gør et gra-
tis kup. Mød op med de ting, 
du vil give væk, og gå derefter 
gå på opdagelse og tag ting med 
hjem, som andre ikke længere har brug 
for. Måske fi nder du noget, som får dig eller din bolig til at 
ligne en million, selvom om du kun skal have pungen op 
af lommen i caféhjørnet. Der er også et legehjørne, hvor 
børn bytter med børn.

25. marts kl. 10:00-15:00
Kulturstationen, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Elever fra
Sortebakkeskolen
plan ter ny Klimaskov d. 22. martss

Varmeværkerne, 
industrien og

byggebranchen 
holder netværksmøder med 

klima og bæredygtighed 
på dagsordenen


