
Bæredygtighed og klimaudfordringer 

Fire arrangementer ved Klimafokus Vejle 

i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejle 

 

Sted: Økolariet, Dæmningen 11, 7100 Vejle 
Tilmelding fra 1. januar 2022 : Du sikrer dig en plads ved at tilmelde dig 
klimafokus.vejle@gmail.com eller ved at forudbetale til Klimafokus mobilpay: 374201. Det koster 
150 kr. ved samlet køb af billetter til alle 4 arrangementer eller 60 kr. ved køb til et enkelt 
arrangement. Husk at skrive arrangement og afsender ved indbetaling på mobilpay i beskedfeltet. 

 
 
 

 

 

Tirsdag 1. februar kl. 19.00 
 

Et bæredygtigt landbrug på flere hænder 
Foredrag ved Lone Landmand, medejer af Brandbygegård og forfatter til blog og en lang 
række bøger om fødevarer og landbrug 

 
Mange landmænd og borgere ønsker et bæredygtigt landbrug, hvor der bliver produceret 
flere grøntsager og mindre kød. Alligevel kniber det for regering og 
landbrugsorganisationer at få lagt nogle rammer, der understøtter denne udvikling, 
og gør det muligt for landmænd at gå denne vej. 

 
Landbrugsarealet dækker 62 % af Danmarks samlede areal. Antallet af landbrug er 
halveret på 10 år. Vi står overfor et generationsskifte, hvor unge landmænd ikke har råd 
til at overtage, mens kapitalfonde og udenlandske købere står klar. 

 
Rundt om i Danmark slår man sig sammen og opfinder alternative ejerformer for at løse 
den gordiske knude, der skal skabe et nyt bæredygtigt dansk landbrug. Vi har inviteret 
Lone Landmand til Vejle for at skabe et møde mellem forbrugere og landmænd, hvor vi 
kan komme i dialog om, hvorvidt vi også her i vores kommune kan skubbe på den 
udvikling. 

 
 
 

 

 
Tirsdag 5. april kl. 19.00 

 
Skal vi satse på atomkraft eller holde os til vedvarende energi? 
Foredrag ved Gunnar Boye Olesen, civilingeniør, Organisationen VE, Aarhus 

 
I Frankrig satser præsident Macron og flere af hans modkandidater til forårets 
præsidentvalg på atomkraft. Også England og Finland satser på atomkraft. Og EU 
overvejer at behandle atomkraft som grøn energi. I Danmark rejste der sig en 
folkebevægelse i 70-erne mod atomkraft, og bevægelsen skabte grundlaget for vores 
eksporteventyr indenfor vedvarende energi. Men er de nye atomkraftværker markant 
forbedret siden de store atomkraftulykker? Er affaldsproblemerne løst? Og hvordan er 
atomkraft i dag sammenlignet med vedvarende energi? Kunne vi med sindsro lægge et 
atomkraftværk ved Vejle fjord? 

 
Ingeniør Gunnar Boye Olesen fra organisationen VE har fulgt udviklingen tæt lige siden 
70-erne og vil formidle sin viden om dette topaktuelle emne 
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Tirsdag 13. september kl. 19.00 
 

Er grøn vækst løsningen på klimaudfordringerne? 
Foredrag ved Inge Røpke, prisbelønnet professor emerita ved Aalborg Universitet. 
Tilknyttet forskningsgruppen Bæredygtigt Design. 

 
Inge Røpke har arbejdet med forskellige felter inden for økologisk økonomi, 
f.eks. handel, økonomisk vækst, teknologisk forandring og forbrug. Hun har forfattet 
adskillige videnskabelige artikler og også undervisningsmateriale for gymnasier og 
universiteter. 

 
Inge Røpke er fortaler for en anden måde at se på økonomi. Hun siger, at vi skal regne i 
natur i stedet for penge og fortsætter: ”Verden bliver først rigtig bæredygtig, når vi 
erkender, at vores rigdom er andres fattigdom, og at verdens ressourcer ikke er 
ubegrænsede. Det kræver nye måder at indrette os på.” Hun er ikke overbevist om, at vi 
begriber omfanget af de forandringer, der skal til i vores liv. Men som hun også er citeret 
for i medierne: ”Det er langt bedre at foretage omstillingen på en styret måde end 
gennem katastrofer”. 

 
 

 

 
Tirsdag den 24 januar 2023  kl. 19.00 

 
Kan øget demokratisering bidrage til løsning af klimakrisen? 
Foredrag ved Pelle Dragsted, cand. mag., forfatter, klummeskribent, politisk rådgiver, 
politiker, mangeårig aktivist og debattør 

 
Gule veste og Trumptilhængere blokerer for løsninger på klimaudfordringerne. Også 
lokalt bliver naboer til energianlæg provokeret af den måde vindmøller og solcelleanlæg 
placeres i landskabet. Hvordan arbejder samfundet med klimaudfordringerne, uden at vi, 
som befolkning, bliver en barriere for en natur- og klimavenlig udvikling? Skal vi arbejde 
med både ulighed, demokrati og nye tekniske og sociale løsninger for at løse 
klimakrisen? 

 
Pelle Dragsted er i 2021 udkommet med bogen Nordisk Socialisme, hvori han peger på 
nødvendigheden af at arbejde med både demokrati og klima på en gang. 

 

https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98kologisk_%C3%B8konomi
https://da.wikipedia.org/wiki/Handel
https://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98konomisk_v%C3%A6kst
https://da.wikipedia.org/wiki/Forbrug_%28%C3%B8konomi%29

