
Program for Favrskov Klimauger 2020    

Tid og sted  Begivenhed Arrangør /pris / tilmelding? 
 

Mandag 23. marts 
Kl. 19.30 -  ca. 22.00 
InSide, Dalvej 1 
8450 Hammel  

 

Koncert med 4 kendte Favrskov-kor – Åbning af ugerne  

En storslået klimakoncert med Hadsten blandede kor, Hadsten sangforening, KreAktivkoret og 
Gudenåkoret. Desuden deltager gymnasieelev Sofie Hermann med sin egen klimasang.  
Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Steen Thomasen, holder åbningstalen.  

 

KlimaFavrskov 
Gratis adgang, men tilmelding.   
Billetter afhentes på bibliotekerne 
eller på www.hammelkulturhus.dk  

Tirsdag  24. marts 
Kl. 16.30 -  18.00 
Samsøvej 25,  
8230 Hinnerup 

Åbent hus ved EC Power A/S 
Besøg virksomheden EC POWER, der ligger i Hinnerup, og som er en af de teknologisk førende 
producenter af minikraftvarmeanlæg, der producerer både elektricitet og varme.  
Husk tilmelding. 

EC Power A/S 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 23. marts på  
sales@ecpower.dk  

Tirsdag  24. marts  
Kl. 19.30 -  21.30 
Fælleshuset,Overdrevet 1  
8382 Hinnerup 

Lange togrejser… Klimavenligt, men hvordan er det egentligt? 

Interrail har fået en renæssance. Overvejer du selv at prøve det, så kom og få gode råd. Oplæg 
fra folk, der har prøvet det på egen krop: Mads Leth Jakobsen, Turi Kjestine Meyhoff, Heidbra 
Jonsdottir og Alfred Borg m.fl.  

Bofællesskabet Overdrevet 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Onsdag  25. marts 
Kl. 15.30 -  17.30 
Toftegårdsvej 30 
8370 Hadsten 

Solvarme til fjernvarme?  Åbent hus ved Hadsten Varmeværk 
Fjernvarme er en særlig dansk disciplin, som ikke mange andre lande har gjort meget i. I disse 
år skal den omlægges til vedvarende energi. Hadsten er gået foran og har etableret et stort 
solvarmeanlæg, der blev indviet i 2019. Kom og få et kig på hvor din varme nu kommer fra.  

Hadsten Varmeværk 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Onsdag  25. marts 
Kl. 18.00 -  20.30 

Jernbanegade 1 
8382 Hinnerup 

Spis aftensmad i klimaets tegn - bæredygtighed i hverdagsgryden 
En hyggelig aften med dejlig klimavenlig aftensmad, krydret med tips, tricks og praktiske 
erfaringer lige til at tage med hjem til dine egne gryder. Oplæg ved Jon Ahrensbach fra 
Skafferiet og Inge Kring fra Bofællesskabet Overdrevet.  

Skafferiets Spisestue 
Pris pr. person kr. 125,-  inkl. kaffe 
/the og opskrifter.  Bestil plads: 
kontakt@skafferiet – tlf. 8691 0722  

Onsdag  25. marts 
Kl. 18.00 -  19.00 
DjH, Ellemosevej 25  
Bygning P, 8370 Hadsten 

Åbent Plastværksted 
Plastmageruddannelsen på Den jydske Haandværkerskole åbner dørene. 
Se maskinerne, der kan granulere og støbe plast, og hør om både udfordringer og løsninger 
med plast i vores hverdag.  

Den Jydske Håndværkerskole 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Onsdag  25. marts 
Kl. 19.00 -  20.30 
DjH, Ellemosevej 25  
Bygning P, 8370 Hadsten 

Hvad er plastik og hvorfor er sortering vigtig? 
Plast fylder meget i vores hverdag, i medierne - og i vores affaldsbeholdere. Men hvad er plast 
egentlig? Og hvordan bruger og genbruger vi den bedst? Plastmageruddannelsen på Den jydske 
Haandværkerskole og Favrskov Forsyning sætter fokus på plast med et oplæg og debat. 

Den Jydske Håndværkerskole og 
Favrskov forsyning.  Gratis adgang 
Tilmelding, senest d. 18. marts til  
hbh@djhhadsten.dk 

Torsdag  26. marts 
Kl. 15.00 -  18.00 
Fanøvej 15  
8382 Hinnerup 

Åbent hus på Hinnerup Fjernvarme 
Fjernvarme er en særlig dansk disciplin, som ikke mange andre lande har gjort meget i. På 
Hinnerup Fjernvarme kan du se det nye halmanlæg og du kan høre om, hvordan de forsyner 
bolig- og erhvervsområder med varme og om samarbejdet med Hammel Fjernvarme.  

Hinnerup Fjernvarme 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 24. marts på  
info@hinnerupfjernvarme.dk 

Torsdag  26. marts 
Kl. 19:00 -  21.00 
Hinnerup bibliotek  
Skovvej 18, Hinnerup 

El-biler og delebiler. Det bliver også din tur en dag, men hvordan? 
Favrskov kommune har haft et udvalg til at arbejde med bæredygtig transport, bl.a. med 
elbiler. Og også som delebiler. Men hvordan med ladestandere og alt det der følger med? 
Hvorfor er elbiler overhovedet en god idé? Kom og hør om udfordringerne og mulighederne. 

Elbilforeningen FDEL og  
Favrskov kommune 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Fredag  27. marts 
Kl. 14.00 -  16.30 
Fabriksvej 8 
8881 Thorsø 

Åbent hus ved SolarVenti A/S 
Besøg SolarVenti og hør om, hvordan solvarme kan bruges til at fjerne fugt og radon fra kældre 
m.m.  
NB: tilmelding senest 26. marts. 

SolarVenti A/S 
Gratis adgang 
Tilmelding, senest 26. marts på  
info@solarventi.dk 

Lørdag  28. marts 
Kl. 11:00 -  14.00 
Rødkjær Biler  
Hollandsvej 3, Hammel  

Elbil-træf - Prøv en elbil … og kan man også købe dem brugt? 
Der er mange, der holder sig lidt tilbage med at anskaffe sig en elbil, da elbiler generelt er 
dyrere i indkøb. Men hvordan er den samlede driftsøkonomi? Mød forskellige elbil-ejere, se 
deres biler og hør om deres erfaringer. Arrangementet er i samarbejde med Aura delebiler. 

Elbilforeningen FDEL og  
Rødkjær Biler 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Mandag  30. marts 
Kl. 19.30 -  21.30 
Hinnerup bibliotek  
Skovvej 18, Hinnerup  

Klimalov hvordan?… Mød politikere fra Christiansborg og lokalt 
Klimaloven stiller store krav. Claus Ekman, Rådet for Grøn omstilling, kommer med forslag til 
handling. Mød også MF Daniel Toft Jacobsen (S), Anders G. Christensen (V), formand for 
Teknik&Miljøudvalget i Favrskov kommune, og Jesper Yde Knudsen, Syddjurs kommune (EL). 

KlimaFavrskov i samarbejde med 
AOF Favrskov  
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 

Tirsdag  31. marts 
Kl. 12.30 -  14.30 
Hadsten Bio  
8270 Hadsten 

Premiere på klimafilm fra skolernes ældste klasser  
Premiere på de bedste film og prisoverrækkelse til den vindende film i konkurrencen.  
KOM I GOD TID…     Gerne tilmelding af hensyn til antal pladser i salen. 
 

KlimaFavrskov og Hadsten Bio 
Gratis adgang, men tilmelding 
Klimafavrskov@hotmail.com 
Senest 29. marts 

Tirsdag  31. marts 
Kl. 19.00 -  21.30 
Hadsten Højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Psykologi og klima v. Simon Elsborg Nygaard  
En nøgle til bæredygtig livsstil. Kirkerne i Hadsten har meldt sig ind i klimakampen og 
arrangerer dette første af to arrangementer om klima. Her om de udfordringer vi alle vil få, når 
vi skal omstille os til en ny virkelighed i en bæredygtig verden.  

Hadsten storpastorat 
Gratis billetter kan hentes på 
kirkekontoret, Kirkevej 5, Hadsten 
fra den 2. marts  

Onsdag  1. april 
Kl. 15.00 -  18.00 
Hadsten Højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Tøjbyttedag på Hadsten Højskole 
Kom med det tøj, som du ikke bruger, og tag noget andet med hjem, som er nyt for dig eller 
passer bedre.  Nyt tøj er meget klimabelastende og bruger meget vand i tørre dele af Verden. 
Mere end én m3 vand til en T-shirt! 

Hadsten Højskole 
Gratis adgang 
Ingen tilmelding 
 

Onsdag  1. april 
Kl. 18.00 -  19.00 
Hadsten Højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Klimamiddag på Hadsten Højskole 
Har du lyst til et veltilberedt og bæredygtigt måltid, så afholder Hadsten Højskole klimamiddag i 
skolens spisesal.  

Hadsten Højskole 
Pris kr. 40,- pr. person 
Ingen tilmelding og man betaler 
ved indgangen 

Onsdag  1. april 
Kl. 19.00 -  21.00 
InSide, Dalvej 1 
8450 Hammel 

Plantebaseret kost kan gøre meget for både dig og klimaet 
Stig Ladefoged kalder sig den plantebaserede sygeplejerske. På en sjov og underholdende måde 
forklarer han, hvordan man med kosten kan styrke sit helbred. Han har konkrete erfaringer 
med diabetes, blodtryksforstyrrelser, kræft og andre ting mange af os lever med.  

DN Favrskov 
Billetter á kr. 50,- betales ved 
indgangen.  Kontakt evt. 
favrskov@dn.dk  

Torsdag  2. april 
Kl. 19.00 -  21.30 
Hadsten Højskole 
Østergade 49, Hadsten 

Klimaændringer – Myter og fakta ved Jesper Theilgaard 
Der er mange myter om klimaet, og der er mange forskellige opfattelser af, hvad klimaændring 
og global opvarmning er.  Jesper Theilgaard kan formidle den nyeste videnskabelige viden og 
forklare hvorfor og hvordan, der skal handles nu.  

Hadsten storpastorat 
Gratis billetter kan hentes på 
kirkekontoret, Kirkevej 5, Hadsten 
fra den 2. marts  
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