Inspirations tur til Sønderborg
lørdag den 30. maj 2015 kl. 9.50 – 16.00
”Fra ord til handling”
For et år siden besøgte energi-interesserede sønderjyder og
esbjergensere Svendborg, for at lade sig inspirere af Egebjerg
Mølle, det lokale fødevarefællesskab, og den Selvforsynende
landsby. Et meget spændende og inspirerende program var
sammensat og dagen blev meget vellykket. Læs mere på
www.voresenergiby.dk.
Nu vil Sønderborg gerne gengælde invitationen overfor Esbjerg
og Svendborg, og vi har forsøgt at sammensætte et program,
der kan leve op til den standard, der blev sat sidste år.
Kl. 9.50 Ankomst til Fynshav
Et Innovativt og Energirigtigt Kultur & Idrætscenter i Fynshav: Anders Brandt, fmd.
Landdistriktsudvalget byder velkommen og vi bliver viser rundt på Diamanten. Renoveringen
af bygningen med de innovative og bæredygtige løsninger, er et eksempel på, hvordan en
gammel og kedelig sportshal kan blive til et livligt og bæredygtigt kultur- og idrætscenter.
Diamanten har med renoveringen både fået flere funktioner og ændret udseende. Adskillige
energitiltag har gjort, at der kun bruges 50% af det energiforbrug en tilsvarende bygning
bruger. Der er kaffe på kanden.
Kl. 10.45
Alsion – Sønderjyllands videns- og Kulturcenter. Stedet blev indviet af Dronning
Margrethe i oktober 2007 og huser både Syddansk Universitet, en privat forskerpark, teater og
koncertsal. Vi vises rundt i disse prægtige bygninger, hvor mange ingeniører uddannes, som
kan bidrage med løsninger til fremtiden energi- og klimaudfordringer. Her møder vi også
repræsentanter fra ProjectZero; kommunens vision om CO2-neutralitet i år 2029.
Kl. 11.30 – 12.45
Frokost hos Frk. Jensen i Skelde. Landsbylauget vil fortælle om deres deltagelse i projektet:” Bæredygtige Landsbyer” og den nye legeplads. Her har de lovet at komme ind på erfaringerne med Landsbybus, forbedringer for cyklister, kurser i mad og energitjek af egen bolig.
Repræsentanter fra landsbyen Smøl vil også fortælle om deres oplevelserne og motivationen
ved at deltage i bæredygtighedsprocessen. Hvordan hænger landsbyens solcelleønsker sammen med fælles jordvarmeanlæg, højskoledage og halmballe-forsøg? Måske kommer vi
tættere på svaret på, hvordan vi engagerer folk i energiomstillinger? Hvad var vellykket, og
hvad virkede ikke så godt?
Kl. 13.00 – 14.00
Bakkensbro-skolen i Avnbøl Ullerup – ny energi til bygninger og mennesker. Vi møder
Asmus, der var med til at sætte fokus på energi i landsbyerne, der har overblikket over det
nye kraftcenter, hvor fællesskab, høj aktivitetsniveau og livskvalitet er i centrum.
Kl. 14.15 – 15.30
Eftermiddagskaffe på Rønhave. En gammel gård i naturskønne omgivelser på Kær Halvø,
der emmer af historie. Stedet, hvor roen og tiden til hinanden er i højsæde. Her fortæller
Jørgen og Hans om erfaringerne fra Kær Halvø. Astrid fortæller om ”Eat your landscapes” og
Niels fortæller om fødevarer og klima-fokus som løftestang for at skabe lokale jobs.
Tilmelding inden 25/5:
Connie M. Skovbjerg, Sønderborg: cskb@sonderborg.dk
Charlotte Vesterlund McAinsh, Svendborg: charlotte.vesterlund.mcainsh@svendborg.dk
Jesper Holstener Larsen, Esbjerg: jhla@esbjergkommune.dk

Inspirations turen er en del af projekt: Bæredygtige Landsbyer i Sønderborg – VI SES

