
 
19.30 Rullende ankomst med samtalestartere: 
Hvordan har du det, når du møder folk, der handler meget på klimaet end du selv gør? 
Hvordan har du det, når du møder folk, der slet ikke bekymrer sig om klimaet? 
Føler du, at du skaber dårlig stemning, når du snakker om klimaet? – og afholder det dig fra 
at snakke om det? 
Har du oplevet klimaforandringerne på din egen krop? – Hvordan føltes det? 
Hvordan har du det, når du handler klima-venligt? – Hvilke følelser mærker du? 
Hvad fik dig til at opsøge andre klima-bekymrede? 
 
20.00 Velkomst 
Majken byder velkommen og fortæller kort sin historie og om baggrunden for Klimanetværket 
Andreas fortæller kort om hvad tanken med denne aften er, og hvad der kommer til at ske. 
Rødstrømper og basisgrupper. 
 
20.05 Opvarmningssamtale 
Fortæl en historie, om noget, der var med til at vække din klimabekymring. Hvad skete der? 
 
20.10 Samtalemenu 
 
Hvad vakte din klimabekymring? 
 
Hvilke følelser opstår i dig når du hører dårligt nyt om klimaet? 
 
Hvad er du mest bange for at miste? 
 
Hvordan mærker du din bekymring i din egen hverdag? 
 
Hvorfor er det så svært for dig at tage snakken med klima-ubekymrede? 
 
Har du oplevet at vække en andens bekymring eller bevidsthed om klimaforandringerne? 
– Hvad skete der? 
 
Hvordan ser håb ud for dig? 
 
Hvad giver dig håb? 
 
 
 
20.30 Oplæg om håb og sociale bevægelser (Andreas) 
Dydsetik. Montgomery Bus Boycott (My feet are tired, but my soul is rested). 
Håb kommer af handling. Fravær af bekymring er ikke det samme som håb. 
Hvad kan vi i fællesskab gøre for at skabe synlighed, mod og handling for at imødegå 
klimaforandringerne? 
 
20.35 Kort tænkepause: 



Hvad er noget, som mange kan gøre sammen – som både konkret, synligt, sjovt og gør en 
forskel for klimaet? 
 
20.40 Spontansparring 
Del jeres idéer og tanker i grupper á tre. 
 
21.10 Opsamling i fællesskab 
Del gode idéer til konkrete handlinger. 
Hvad giver energi? 
Hvad giver anerkendelse? 
Hvad er nemmest at gøre? 
Hvad har størst effekt? 
 
Hvordan kan vi tage disse gode idéer videre herfra? Hvad er jeres næste skridt? 
 
21.30 Tak for idag 
Bliv hængende, hvis I har tid og lyst. 
 
 
 
 
 


