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Ankomst, croissanter og tjek ind
Velkomst, introduktion til program og morgensang v. værterne
SAMMEN OM VERDENSMÅL – på biblioteket 
Bæredygtighedspsykolog og ph.d. Simon Elsborg Nygaard fortæller om bibliotekernes potentiale og 
arbejdet med at skabe bæredygtig trivsel og fællesskaber. Evaluator Ea Helth Øgendahl fra 
SocialRespons fortæller om resultater og erfaringer på tværs af biblioteker i projekt SAMMEN OM 
VERDENSMÅL og om de metoder og tilgange, der har vist sig særligt virksomme i arbejdet med at 
igangsætte borgerdrevne aktiviteter med afsæt i verdensmålene. 

Handlefællesskaber og ejerskab til verdensmål - sådan har vi gjort 
Procesleder i co-design, verdensmål og bæredygtighed, Helene Bruhn Schvartzman, giver sit bud 
på, hvordan designtænkning kan bruges til at skabe handlemod og ejerskab til de bæredygtige 
tiltag, vi udvikler i fællesskab med borgere. Vi skal også møde borgere og biblioteker, som fortæller 
om mikroinitiativer, der har været med til at gøre en forskel. 

Grøn frokost
Hvorfor holder vi klimakrisen ud i strakt arm?
Forfatter og psykolog Solveig Roepstorff sætter ord på det klimaubehag, klimakrisen har medført 
hos mange. Med afsæt i psykologisk forskning og viden forklarer hun, hvorfor mange af os 
fortsætter vores liv, som om intet var hændt. Roepstorff vil også komme med bud på mulige veje ud 
af handlingslammelsen og ind i handlende fællesskaber.

Kaffepause med overraskelse
UGE17 – en festuge for verdensmål 
Helene Bruhn Schvartzman kommer med eksempler på, hvordan vi, i fællesskab med borgere og 
kulturinstitutioner, daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner samt foreningslivet og erhvervslivet, kan 
skabe bæredygtige lokalsamfund. Du får konkrete værktøjer, som du kan bruge i denne og andre 
samskabelsesprocesser.
 

Kagepause og kano-sang
UGE17 – det lokale spor
Med god hjælp fra proceskonsulent Helene Bruhn Schvartzman udvikler vi en skabelon for en UGE17 
dag på dit bibliotek. Du tager en færdig plan med hjem, som er lige til at bruge på dit lokale 
bibliotek. 

Hvem og hvad er UGE17?
UGE17/DB2030 er bibliotekernes landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål. Den tager 
afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, 
borgerinddragelse og oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Alle biblioteker kan 
være med. Alle deltagende biblioteker får en startpakke, adgang til en digital database med 
materialer og hands-on aktiviteter til alle aldres gruppe.

Fællesspisning og handlefælleskab
Dagen afsluttes med et grønt måltid, hvor der gennem samtaler reflekteres over dagens indhold, 
ideer og interessefællesskab, samt inspiration til hvordan man kan afvikle et 
fællesspisningsarrangement og skabe handlefællesskaber i UGE17 på biblioteket.

Tak for i dag og mulighed for tilmelding til UGE17-projektet

PRAKTISK
Da der er et begrænset antal pladser, gælder først til mølle-princippet. Deltagerpris er 150 kr. og inkluderer fuld
forplejning hele dagen. Du kan tilmelde dig arrangementet her.
Du skal selv medbringe din kop til kaffe, drikkedunk til vand samt en aflagt t-shirt.

 

PROGRAM
9:30-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00

11:00-12:00

12:15-13:00
13:00-13:45

13:45-14:00
14:00-15:00

15:00-15:20
15:20-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00

Dagen modereres af 
journalist Kurt Strand

https://www.place2book.com/da/sw2/sales/6ocw5cex85


UGE17 – Bibliotekernes VERDENSMÅLSUGE
UGE17 – Bibliotekernes verdensmålsuge er en landsdækkende temauge omkring FN’s 17 verdensmål, som tager 
afsæt i en national og fælles bibliotekskampagne med fokus på folkelig forankring, borgerinddragelse og 
oplysning om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. 

Det er Danmarks Biblioteksforening som igennem DB2030 har nedsat en projektgruppe, der består af Pia 
Damsgaard (Projektleder)/Herning Bibliotekerne, Helene Bruhn Schwartzman/Aarhus Bibliotekerne, Jes Folden 
Hyldig/Aalborg Bibliotekerne og Thomas Sture Rasmussen/DB2030. Projektgruppen vil koordinere indsatserne i 
UGE17 og bl.a. udarbejde markedsføringsmaterialer, et aktivitetskit m.m. til de deltagende biblioteker. Gå 
allerede nu ind på https://temasamarbejde.dk/alle-temaer/uge17/ og hent LOGO mm. Deltagelse i UGE17 er 
gratis, men kræver tilmelding til bibpda@herning.dk.

KORT OM VÆRTERNE

UGE17 – En Festuge for Verdensmål (det lokale spor)
Vi tager den nationale UGE17-kampagne et skridt videre og gør det muligt for borgere at omsætte 
verdensmålene til hverdagsmål via konkrete handlinger. Bibliotekerne er facilitatorer for lokale 
handlefællesskaber rundt om i kommunerne. På denne konferencedag udvikler vi en skabelon for en 
opstartsdag med lokale aktører. Her bliver vi samtidig klædt på til at kunne facilitere en sådan dag på eget 
bibliotek. Herefter afholdes en opstartsdag med lokale aktører fra hele kommunen på hvert bibliotek. Formålet 
er at afdække, hvad de lokale aktører interesserer sig for og kan byde ind med i forhold til UGE17 samt at få 
skabt stærke lokale netværk og engagement. I Uge17 vil de mange aktiviteter så løbe at staben rundt om i 
kommunen eller på biblioteket.

SAMMEN OM VERDENSMÅL – på biblioteket 
SAMMEN OM VERDENSMÅL er et landsdækkende biblioteksinitiativ, som er søsat af Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker og støttet af VELUX FONDEN. Tænketanken samarbejder med folkebiblioteker i 28 kommuner om at 
inddrage borgere i bæredygtige og trivselsfremmende fællesskaber. Projektet støtter også bibliotekerne i at 
blive agenter for bæredygtighed, så de griber og handler på de idéer, borgerne kommer med. Vi har især 
fokus på borgere, der har rundet 60 år, da der er mange andre gode tiltag til de unge og erhvervsaktive. 
Få mere viden om projektet her: www.sammenomverdensmål.dk

https://temasamarbejde.dk/alle-temaer/uge17/
mailto:bibpda@herning.dk
http://www.xn--sammenomverdensml-orb.dk/

