
Til Musikudvalget Svendborg Kommune 
 
Brugerforeningen Svendborg Forsamlingshus vil gerne søge støtte på  kr. 10.000,- 
til afholdelse af tre koncerter i efteråret i forbindelse med vores arrangementer 
"Mad,Miljø og Musik". 
 
Arr foregår d.3.september, d. 8 oktober og d. 5 november. 
 
På gr. af Coroni retningslinierne kan der være 45 deltagere til hvert arrangement. 
Normalt kan vi sælge 75 billetter eller mere og derfor får vi brug for støtte. 
 
Konceptet går ud på at genstarte samtalen om bæredygtighed og klimakrise på en 
måde, hvor vi lægger skam, frygt og magtesløshed bag os, og i stedet aktiverer vores 
sanser og intellekt. Målet er at deltagerne går derfra med handlekraft og kærlighed til 
sig selv og planeten.  
 
Som titlen antyder er der tre elementer i hvert arr.: 
 

1. En klimavenlig middag, produceret af Bennys Køkken 
 

2. Et spændende oplæg om temaet,hvor vi får adgang til nye måder at tale om 
bæredygtighed. 
 

3. En koncert, hvor kunstnerne udover at være topprofessionelle også har et fokus 
på såvel bære- som væredygtighed. 

 
D.3 september har vi hyret Louise Støjberg og Martin Rauff.  
Martin Rauf har været med til opbygningen af Nordkraft. 
 
D.8.oktober spiller Jens Lysdal  
Aktiv i miljødebatten. 
 
D. 5.november har vi Christian Søgård Trio på scenen. 
De har netop udgivet ”Skoven” med Danmarks Naturfredningsforening. 
  



Bilag. Oplægsholdere: 
Daniel Kardyb, phd-studerende på DPU, forsker i hvordan læring og uddannelse inden 
for bæredygtig udvikling foregår i uformelle læringsmiljøer med udgangspunkt i 
Naturkraft ved Ringkøbing. 
  
Oplægget tager udgangspunkt i Daniel Kardyb´s forskning, der handler om 
pædagogiske potentialer i den ’non-formelle’ uddannelsessektor (museer, 
videnspædagogiske aktivitetscentre o.lign.). Hvordan kan vi håndtere de højaktuelle 
miljø- og bæredygtighedsproblematikker? Hvordan forsøger nyere filosofiske 
strømninger at gribe om menneskets plads i en verden, der ter sig med hidtil uset 
voldsomhed? 
Da der ikke gives enkle svar på bæredygtighedens komplicerede spørgsmål øges 
kravene til formidling af området. I pædagogisk-videnskabelige kredse har disse 
spørgsmål blandt andet resulteret i erkendelsen af, at formidlingen på området må have 
som mål at fremme handlekompetence. 
 
  
 
Lærke Flader, branchechef hos Dansk Energi/Dansk Elbil Alliance 
 
Skiftevis speeder og bremse vi. Alt for længe har den grønne transportpolitik i Danmark 
mindet om morgenmylderet på Køge Bugt Motorvejen. Nu skal vi træde klimaspeederen 
i bund. Der er nogle lavthængende frugter, som vi allerede kan høste med finansloven. 
Her er kan vi kigge mod Norge og lade os inspirere. Men det er vigtigt, at vi finder vores 
egen elbilvej. For vores forudsætninger er forskellige.  
 
Oplæg om betydningen af at ændre vaner ifm. elektrificering af transporten. Sagen er jo 
den, at vores civilisation er bygget på elektricitet. Rom var fuldstændig afhængig af 
hvede. Vores samfund bryder sammen, hvis den elektriske infrastruktur rammes. 
Hvad kan og skal den enkelte borger gøre? 
Hvad skal vi kræve af samfundet?  
 
  
 
Rasmus Hørsted, partner i Worldperfect og knyttet til bl.a. Landsstævnet i Svendborg 
og Northsidefestivalen. 
 
Som et centralt omdrejningspunkt arbejder Worldperfect for en bæredygtig fremtid. 
Worldperfect har et langsigtede mål om at skabe løsninger, der holder længere, end vi 
selv gør og arbejder med at skubbe til den bæredygtige udvikling gennem inddragende 
processer, der får medarbejdere, kunder, elever og borgere med hele vejen. 
Worldperfect arbejder ud fra den forudsætning at mennesket er i centrum. 
 
Oplæg om hvordan kan vi italesætter og underviser i bæredygtighed, så vi skaber nye 
måder at leve og tænke på, der giver os handlekraft og livsglæde? 
Hvordan får vi budskabet ud, så der bliver tale om gulerod frem for stok? 



 
  
Koncept: 
Der er tale om et forsøg om at begynde en ny samtale, der opleves meningsfuld. De tre 
aftener/de tre oplæg skal skabe rum for refleksion og handlemuligheder i forhold til at 
understøtte et paradigmeskift omkring den måde, vi behandler planeten: 
 
  
1. For mange af os er spørgsmålet om at leve bæredygtigt fuldstændig uoverskueligt. Vi 
har fået tudet ørerne fulde af alt det, vi IKKE må, vi pisker os dagligt med skorpioner, 
fordi vi "træder ved siden af" og køber mangoer fra Kenya eller tager bilen ned i Kvickly, 
fordi det regner. Resultatet er at vi føler os magtesløse og fremmedgjorte. Kan vi 
italesætte bæredygtighed, så vi skaber nye måder at leve og tænke på, der giver os 
handlekraft og livsglæde? 
 
  
2. I en globaliseret verden, hvor kritiske infrastrukturer i mange tilfælde styres af 
multinationale virksomheder, hvis eneste parameter er profit, er SEF en interessant 
undtagelse. Virksomhedens beslutning om at være et mindre lokalt forankret 
energiselskab, der engagerer sig i nærområdet, går grundlæggende imod den måde 
industrien i øvrigt organiserer sig. Hvilke muligheder giver det os som brugere for at få 
indflydelse på virksomheden? SEF brander sig på, at ville være en aktør i forhold til 
bæredygtighed. Hvordan løfter vi samtalen fra at handle om flere varmepumper til at 
handle om, hvordan vi skaber et paradigmeskift i forhold til den måde, vi lever på? Kan 
SEF, fordi virksomheden er så tæt på sine brugere, skabe en anderledes samtale end 
store centrale energi-aktører f.eks. gennem andre ommunikationsformer end power-
points, brochurer og annoncespots? Hvordan får SEF bragt budskabet ud om, at selv 
om vi får billigere strøm gennem Natur-Energi eller andre aktører, så giver det mening 
for os, der bor lokalt, at vi får strøm gennem SEF? Hvad er det vi får her, som vi ikke får 
hos de andre? 
 
 
3. Vores civilisation er bygget på elektricitet. Rom var fuldstændig afhængig af hvede. 
Vores samfund bryder sammen, hvis den elektriske infrastruktur rammes. 
 
Centraliseringen inden for el-produktionen gør vores afhængighed af ydre partnere 
kolossal. Kan man forestille sig at netop SEF, der er lokalt forankret, kan udvikle nye 
formater til at producere el? Kan vi alle blive el-producenter vha. sol/vind og distribuere 
overskydende el ind i ledningsnettet til gavn for andre, ligesom vi selv kan få glæde af 
andres produktion? Kunne man forestille sig andre måder at bevare kontrollen af 
produktion af el inden for lokalområdet? 
 
Er der nogen, der har udviklet visioner om andre måder at producere på, der er mindre 
sårbart af ydre aktører, og hvor vi som brugere selv indgår med ansvar? F.eks. har vi 
som husejere selv ansvar for den del af kloaknettet, der løber gennem matriklen. Hvis vi 
etablere nedsivningsanlæg mm. belaster vi det kollektive net mindre og betaler på den 



måde en mindre afgift til kommunen. Kan man give ansvaret for el-produktionen tilbage 
til brugerne? 
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