
Nyhedsbrev fra ”Grøn Omstilling  
– agenda 21 & klimarådet”, august 2019 

Hej alle 
Så er vi kommet hen over den mest intense sommerferietid og efterårets grønne aktiviteter kalder. Her er 

en stribe tilbud, som har noget med omstillingen til bæredygtighed at gøre. Første et overblik så og så en 

mere detaljeret beskrivelse. 

Som det fremgår, er det en blanding af aktiviteter arrangeret af Grøn Omstilling i Næstved og så aktiviteter 

arrangeret af andre organisationer, men som vi tror måske er relevante for jer, som modtager vores 

nyhedsbrev. Der er muligvis flere, men dette er dem vi er kommet undervejrs med. 

Tid Emne Sted Pris Organiseret af 

10. september 
19:00-21:00 

”Jordens biodiversitet – nu og 
i fremtiden”  Tænksom 
Tirsdag 

Næstved 
Bibliotek 

Gratis Næstved Bibliotek 

14. september 
13:00 – 17:15 

Inspirationstur til Karise 
Permatopia 

Med bus fra 
Rådmandshave 
og retur 

100 kr. Grøn Omstilling 

17. september 
19:00-21:00 
 

”Jordens biodiversitet nu og i 
fremtiden” – EfterTænksom 
Tirsdag 

Næstved 
Bibliotek 

Gratis Grøn Omstilling og 
Næstved bibliotek 

18. september 
19:00-21:00 

Klimaforedrag ved 
meteorolog Jesper Theilgaard  

Næstved 
Bibliotek 

Gratis Grøn Omstilling og 
Næstved Bibliotek 

6. november 
19:00 – 21:30 

”Økologisk økonomi – et blik 
gennem ’grønne’ briller” 

Præstegården, 
Chr. Winthersvej 
2, Fensmark 

100 kr. Folkeuniversitetet i 
Holmegaard-Suså 

7. november 
19:00 – 22:00 

”Alle snakker om vejret – kan 
vi gøre noget ved det? Ved 
Jesper Theilgaard og Anders 
Morgenthaler 

Anlægspavillione
n i Ringsted! 

100 kr. Biblioteket og 
aftenskolerne i 
Ringsted kommune 

12. november 
19:00-21:00  

Naturen er Hellig – Tænksom 
Tirsdag 

Næstved 
Bibliotek 

Gratis Næstved Bibliotek 

19. november 
19:00-21:00 

Naturen er Hellig – 
EfterTænksom Tirsdag 

Næstved 
Bibliotek 

Gratis Grøn Omstilling og 
Næstved Bibliotek 

20. november Biodiversitet Musikstalden, 
Grønnegades 
Kaserner 

80 kr. DOF 

30. januar 2020 
19:00 - ? 

”Klimaforedrag” ved Connie 
Hedegaard 

Musikstalden, 
Grønnegades 
Kaserner 

175 kr. FOF Syd- og 
Vestsjælland 

Desuden     

30. september 
og 6 mandage 
frem 

”Klimakost” - 
aftenskolekursus 

Kobberbakkeskol
en afdeling 
Sjølund,  

985 kr. DOF Næstved 



 

Hvad er EfterTænksomme Tirsdage?  
EfterTænksomme Tirsdage er en ny type arrangement som Grøn Omstilling har udviklet i samarbejde med 

Næstved Bibliotek. En ”EfterTænksom Tirsdag” er en diskussionsaften, som ligger en uge efter en af 

bibliotekets Tænksomme Tirsdage og som bygger videre på emnet fra den Tænksomme Tirsdag.  

Et ”Tænksom Tirsdag”s-arrangement er primært et foredrag. Efter foredraget er der tid til spørgsmål til 

foredragsholderen samt kommentarer. Men tiden og situationen lægger ikke op til en grundig diskussion af 

emnet blandt deltagerne.  

Det råder vi bod på med en diskussionsaften hvor der er plads til 

eftertænksomhed og tid til diskussion. På en EfterTænksom Tirsdag kan alle 

komme til orde og der er ro til at vende og dreje emnerne. Som forberedelse 

til en EfterTænksom Tirsdag vil der være et skriftligt oplæg på 5 - 10 sider som 

uddyber emnet, tilføjer nye aspekter og peger på spørgsmål det kunne være interessant at tage op på den 

EfterTænksomme Tirsdag. Hvis oplægsholderen har publiceret nogle af sine ideer på tryk vil biblioteket 

fremskaffe eksemplarer, som man kan låne. Både det lille skriftlige oplæg og publikationerne vil være 

tilgængeligt på selve den Tænksomme Tirsdag så man kan tage dem med hjem. Dem der vil deltage i den 

eftertænksomme tirsdag bliver også opfordret til på forhånd at overveje, hvilke sider af emnet de ønsker at 

tage op på den eftertænksomme tirsdag.   

Der er to EfterTænksomme Tirsdage som Grøn Omstilling står for. Den første – 17. september - handler om 

biodiversitet, og hvad vi kan gøre for at bevare den. Og den anden – 19. november – handler om bl.a. om 

forholdet mellem vores syn på naturen og den rolle som religion og spiritualitet har spillet og potentielt 

ville kunne spille fremover – set i lyset af den biodiversitetskrise vi står midt i. 

 

10. september 2019, kl. 19-21. ”Jordens biodiversitet nu og i fremtiden”  

Oplæg ved Naia Morueta-Holme og efterfølgende debat  

Den fantastiske mangfoldighed af liv (biodiversitet) i troperne har fascineret 

naturinteresserede siden Opdagelsernes Tidsalder i 1700-tallet. Hvorfor er 

troperne så artsrige? Hvad bestemmer fordelingen af biodiversitet på Jorden i 

det hele taget? Hvad betyder de menneskeskabte miljøændringer for 

biodiversiteten, og kan 200 år gamle noter fra tidlige naturvidenskabsfolk 

fortælle os noget om det? Hvad spår den nyeste forskning om ændringer i 

biodiversitet i fremtiden, og hvad vil det betyde for os mennesker? 

 Jeg inviterer jer på en lille rejse for at udforske disse spørgsmål. Vi kommer omkring nogle af de mest 

artsrige steder på kloden og vores egen baghave. Alexander von Humboldt, naturvidenskabsmanden som 

fylder 250 år i år, kommer med som rejsekammerat. Undervejs og efterfølgende vil der blive plads til debat 

omkring menneskets påvirkning af naturen, om betydningen af biodiversitet i vores dagligdag, og om hvad - 



hvis overhovedet noget - vi selv kan gøre af stort og småt for at stoppe udryddelsen af arter i Danmark og 

andre steder i verden.   

Tænksomme tirsdage er delt mellem et oplæg og derefter en debat med publikum 

Næstved bibliotek. Gratis.  Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside 

Denne Tænksomme Tirsdag følges op ugen efter - dvs. 17. september – med en EfterTænksom Tirsdag – se 

nedenfor. Inspirationsmateriale for den EfterTænksomme Tirsdag får du ved afslutningen af den 

Tænksomme Tirsdag 

17. september.  EfterTænksom Tirsdag om ”Jordens biodiversitet nu og i 

fremtiden” 
Vi mødes og snakker sammen. Med udgangspunkt i oplægget og diskussionen på den Tænksomme Tirsdag 

d. 10 september om Jordens biodiversitet samt i det inspirationsmateriale, som man kan få på den 

tænksomme tirsdag mødes vi – borgere – for at have god tid til at snakke sammen biodiversitet. Det 

handler både om at forstå emnet bedre, om at se på nye vinkler på biodiversitet, at diskutere de forslag til 

at styrke biodiversiteten som foreligger, hvad kommunen bør gøre, samt at kigge på hvad vi hver især kan 

gøre der hvor vi bor. 

Næstved bibliotek. Gratis.  Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside 

14. september. Inspirationstur til Karise Permatopia 
Lørdag den 14. september kan du komme med på en eftermiddags inspirationstur til Permatopia i 
Karise for 100 kr. 

Program 
Bus Afgang fra Rådmandshaven kl. 13.00 præcis.  

Kl. 14 får vi et oplæg om Permatopias grønne tiltag, og vi får kaffe og 

kage. 

Derefter 1 ½ times rundvisning på området. Vigtigt med solidt fodtøj og tøj til vejret. Der kan være mudret. 

Hjemkomst ca. Kl. 17.15 

Lidt om Karise Permatopia 
Karise Permatopia er et nyt, moderne økosamfund ved Karise Station. Det er et moderne, selvforsynende 
og børnevenligt landbrugs- og bofællesskab. På den naturskønne 29 hektar store grund med skov, mark, 
eng og sø ligger 90 åndbare og økologiske rækkehuse i fem forskellige størrelser, hvoraf 44 er almene 
lejeboliger og de øvrige er ejer- og andelsboliger. Den eksisterende gård i Karise Permatopia indrettes med 
masser af fællesfaciliteter, gårdbutik og café, økologisk og fossilfrit landbrug samt et bæredygtigt 
forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb, inspireret af permakultur hvor 
landbrug, forsyning og boliger knyttes sammen i et lukket system der ikke 
påvirker deres opgivelser negativt. 

https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/klimaforedrag-ved-meteorolog-jesper-theilgaard
https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/klimaforedrag-ved-meteorolog-jesper-theilgaard


Tilmelding 
Turen er for borgere over 15 år bosat i Næstved kommune og koster 100 kr. og du kan tilmelde dig her. Der 
er begrænset antal billetter. 

18. september 19:00 – 21:00:  

Klimaforedrag ved meteorolog Jesper Theilgaard  

Hvad betyder klimaforandringerne for os? Kan vi gøre noget nu, eller 
er det for sent? Hvad kan jeg gøre som person? Blandt andet disse 
spørgsmål vil den kendte meteorolog Jesper Theilgaard give svar på 
til foredraget på Næstved Bibliotek onsdag den 18. september kl. 19-
21. 

Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. 
Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke 
mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i 
voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns 
centrum lå under vand, men varsel om skybrud er nu nærmest 
blevet hverdag i sommerhalvåret 
Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres, 
hvor spørgsmålet om eksempelvis havets evne til at brødføde fisk og pattedyr ikke nødvendigvis besvares 
med et “ja”. 

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en 
klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, 
olie og gas. CO2 indholdet i atmosfæren har ikke de seneste 400.000 år været højere og det bør overalt give 
anledning til bekymring. Vi burde have et niveau på 280ppm, men det ligger på 410ppm – altså en stigning 
på omkring 45 % 
Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for 
vores børn og børnebørn? 
Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet. 

Spørgsmålene er mange og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste. 

Foredraget giver derfor et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand – men også 
give en fortælling om de muligheder, forandringerne giver. 

Jesper Theilgaard kommer naturligvis også ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015, hvor 
verden samlede sig i kampen mod de risici, som den globale opvarmning giver. Men Parisaftalen er ikke god 
nok til at løse problemet, så hvad gør verden for at forbedre den? 

Foredraget arrangeres i samarbejde mellem Grøn Omstilling Næstved og 
Næstved Bibliotek.  

Sted: Næstved bibliotek. Gratis.  Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside 

  

https://www.place2book.com/da/24270/choose_ticket_sales_workflow?seccode=67wgohfbzp
https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/klimaforedrag-ved-meteorolog-jesper-theilgaard


Onsdag d. 6 november kl. 19:00 – 21:30. 

Økologisk økonomi - et blik gennem ”grønne” briller 

 v/ Inge Røpke 
Professor MSO i økologisk økonomi ved Aalborg Universitet. 

Globalt set står vi overfor udfordringer som klimakrise, ødelæggelse af 
biodiversitet, global ulighed, økonomisk og social ustabilitet. Stadig flere 
tvivler på, at de aktuelle politiske tiltag er tilstrækkelige, og at den rådgivning, 
der er baseret på traditionel økonomisk tænkning er nyttig. Derfor kigges der 
efter alternativer. 

Økologisk økonomi tilbyder et andet sæt briller. Det er et videnskabeligt felt, 
der går på tværs af natur-, samfunds- og humanvidenskab. Grundtanken er, at 
menneskelige samfund kan opfattes som biologiske systemer, der holdes i live af gennemstrømningen af 
energi og materialer. Forskellige målemetoder belyser menneskers afhængighed af og virkning på naturen 
og synliggør den ulige fordeling af ressourcer mellem forskellige grupper af mennesker. Perspektivet sætter 
spørgsmålstegn ved rimeligheden af fortsat økonomisk vækst i de rige lande. 

Samtidig hører økologisk økonomi til de socioøkonomiske strømninger, der er kritiske over for traditionelle 
økonomiske opfattelser af markeder, priser og fordelingsmekanismer. Perspektivet lægger op til at 
organisere fordeling, beslutningstagen og økonomisk politik på andre måder. 

Inge Røpke har været med til at udarbejde ”De 10 bud for en bæredygtig cirkulær økonomi”. Hør mere om 
de 10 bud! 

Sted: Præstegården, Chr. Winthersvej 2, Fensmark, 4684 Holmegaard. Pris: 100, - kr. Tilmeldingsfrist: 
tirsdag den 24. oktober  

Tilmelding via: https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=lnufxhhqz6 

 

7. november kl. 19:00 -21:00. ”Alle snakker om vejret – kan vi gøre noget ved 
det? 

Ved Jesper Theilgaard og Anders Morgenthaler  

Klodens opvarming, storme og oversvømmelser er tegn på 
at verdens vejr og klima er under dramatisk forandring. 
Spørgsmålet er ikke længere, om vi skal  gøre noget ved 
det, men hvor hurtigt og hvor kraftigt vi skal reagere. 

Ringsted Bibliotek og aftenskolerne i Ringsted Kommune 
(FOF, AOF, LOF og GOK) inviterer til klimadebat med Tine Gøtzsche som ordstyrer.  

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=lnufxhhqz6


Debatpanelet består af Anders Morgenthaler, Jesper Theilgård samt deltagere fra Ungeklimarådet, 

erhvervslivet og den politiske scene. 

19:00 – 21:00, Anlægspavillionen i Ringsted. Pris 100 kr. 
Tilmelding via http://www.fof.dk/sydvest/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag/klimadebat-
ringsted?id=600419  
 

Tirsdag d. 12. november kl. 19:00 -21:00. Naturen er Hellig 

Til denne tænksomme tirsdag kan du møde forfatter og foredragsholder Jens-André Herbener der på 

baggrund af sin bog ”Naturen er hellig” vil fortælle om naturen og klimaet 

set i et religiøst perspektiv.  

 

Klimakatastrofe, mangel på biodiversitet og dødsensfarlige klimaforandringer 

truer vores efterkommere på livet - og hvis vi ønsker at stoppe dem, må vi 

finde de bagvedliggende årsager, der har rødder i vores værdier, verdenssyn 

og religioner. 

 

I mange af de tidlige religioner var det spirituelle og naturen ofte det samme. 

Religionen affødte respekt for naturen. Med udbredelsen af de monoteistiske 

religioner, er det respektfulde forhold til naturen forsvundet flere steder 

 

Foredraget lægger op til debat og søger svar på spørgsmålet: Kan udbredelse af grøn religion og spiritualitet 

forhindre klimakatastrofen?  

Næstved bibliotek. Gratis.  Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside 

Denne Tænksomme Tirsdag følges op ugen efter - dvs. 19. november – med en EfterTænksom Tirsdag – se 

nedenfor. Inspirationsmateriale for den EfterTænksomme Tirsdag får du ved afslutningen af den 

Tænksomme Tirsdag. Se nedenfor. 

Tirsdag d. 19. november kl. 19:00 -21:00. EfterTænksom Tirsdag med 
udgangspunkt i ”Naturen er Hellig” 

Vi mødes og snakker sammen. Med udgangspunkt i oplægget og diskussionen på den Tænksomme Tirsdag 

d. 12 november ”Naturen er Hellig”, samt i det inspirationsmateriale, som man kan få på den tænksomme 

tirsdag mødes vi – borgere – for at have god tid til at snakke sammen biodiversitet.  

Vi kommer til at snakke, om hvad det betyder, hvis det nu er rigtigt, at de problemer vi står overfor med 

klimakaos, tab af biodiversitet, plastik i havene og luften, osv. ikke kun er problemer, men samtidig er 

symptomer på at, der er noget galt med den måde vi i vores kultur forstår os selv og vore forhold til verden. 

Er der simpelthen grundlæggende ”fejl” i vores kultur, som gør at vi ødelægger 

vores eget livsgrundlag, og at det ikke kommer til at fungere før vi får ændret 

http://www.fof.dk/sydvest/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag/klimadebat-ringsted?id=600419
http://www.fof.dk/sydvest/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag/klimadebat-ringsted?id=600419
https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/klimaforedrag-ved-meteorolog-jesper-theilgaard


disse fejl. Og hvis ja – hvad er det så for nogle ”kulturelle” rødder vi skal have fat i, og hvordan ser et mere 

hensigtsmæssig  forhold til ”naturen” ud. 

Næstved bibliotek. Gratis.  Tilmeld dig via bibliotekets hjemmeside 

20. november, 19:00 - ? Biodiversitet 

Klima, miljø, natur og biodiversitet er nogle af de ord, der ofte bliver brugt i 

flæng, når snakken går på at  redde vores planet. Men hvad er forskellen og, 

hvad kan du selv gøre i dit nærmiljø, er noget af det vi skal se på. Hvordan kan 

du med få virkemidler og ved at tænke anderledes tænke klima og 

biodiversitet og måske natur og miljø ind i din have. Og er det muligt? Lars 

Walsted Christoffersen, naturvejleder og daglig leder af Dybsø Naturskole vil 

denne aften gøre os meget klogere på, hvordan vi selv kan være med til at 

gøre en forskel. Foredraget er et samarbejde mellem Næstved Folkeuniversitet og Næstved Aftenskole. 

Musikstalden, Grønnegades Kaserner 80 kr. 

Tilmelding via https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser/?classId=ef390ec2-e7cb-4fdf-8398-

aa6a00cdeb9b  

30. januar kl. 19:00 - ?. ”Klimaforedrag” ved Connie Hedegaard  

“Hvad har du tænkt dig at gøre ved klimaet?” Sådan lød spørgsmålet til 

Connie Hedegaard på hendes femte dag som minister. Den tidligere journalist, 

EU-kommissær og miljø-, klima- og energiminister har siden prøvet at finde på 

en handleplan. Men hvordan får vi klimaudfordringerne, de stadig flere 

mennesker på Jorden og den vækst, der er brug for, til at gå hånd i hånd? 

Hvem skal gøre hvad? Politikerne, erhvervslivet og den almene befolkning 

som ansvarlige borgere? Kom og hør en personlig beretning om en af vor tids 

største udfordringer. 

19:00 - ? Musikstalden, Grønnegades Kaserner, 175 kr. 

Tilmelding via http://www.fof.dk/sydvest/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag/connie-hedegaard-

klimaforedrag?id=805020  

Klimakost  

”Klimakost” er et aftenskolehold med 7 mødegange startende 30. 

september 2019.  

Bliv bedre til at skære ned på kødet og spise mere klimavenligt, uden at gå 

på kompromis med sundheden og den gode smag. Med udgangspunkt i 

årstidens frugt og grønt, tilbereder vi velsmagende, plantebaseret mad. 

https://www.naesbib.dk/arrangementer/foredrag/klimaforedrag-ved-meteorolog-jesper-theilgaard
https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser/?classId=ef390ec2-e7cb-4fdf-8398-aa6a00cdeb9b
https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser/?classId=ef390ec2-e7cb-4fdf-8398-aa6a00cdeb9b
http://www.fof.dk/sydvest/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag/connie-hedegaard-klimaforedrag?id=805020
http://www.fof.dk/sydvest/Kursusoversigt/foredrag-debat/foredrag/connie-hedegaard-klimaforedrag?id=805020


Oplev hvordan du med få midler, kan gøre din kost mere klimavenlig og få masser af inspiration til nemme 

og mættende hverdagsretter. Med inspiration fra alverdens køkkener, sætter vi fokus på smag, farve og 

konsistens, og bringer det bedste frem i råvarerne. Kurset er for alle, der ønsker en solid basisviden om 

plantebaseret madlavning, hvad enten man lever vegansk eller bare søger inspiration til kødløse dage. 

Kobberbakkeskolen, afd. Sjølund. 985 kr. 

Tilmelding via: https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser/?classId=64772ed2-19d7-4f95-bd66-

aa4800e78e00  

 

Med venlig hilsen fra  

https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser/?classId=64772ed2-19d7-4f95-bd66-aa4800e78e00
https://www.naestvedaftenskole.dk/kurser/?classId=64772ed2-19d7-4f95-bd66-aa4800e78e00

