
 

 
Indbydelse til Frederikssund Klimaforenings 10-års jubilæumsfest 
Tirsdag d. 19. nov., kl. 19.00. PRÆSTEGÅRDEN, Kirkegade 7, Frederikssund  
 
 
I 2009 var Danmark centrum for en yderst påkrævet klimadagsorden. Nu skulle årtiers vedholdende alarm 
fra forskerverdenen munde ud i konkrete handleplaner. Kloden måtte reddes! 

I vores kommune fandt en gruppe borgere sammen og stiftede Frederikssund Klimaforening.  
Formålet var på lokalt plan at arbejde for at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning og dens 
konsekvenser - og ikke mindst opfordre borgere og byråd til handling.  
Vi kan lige så godt erkende, at det var en temmelig vanskelig opgave: Klimaforandringer var uvirkelige og 
abstrakte, og i øvrigt forgik det hele langt, langt væk - både i rum og i tid. 

Men med tiden forstummede de kritiske røster, der nedtonede situationens alvor. Det er tydeligt, at der i 
dag i befolkningen er en stigende forståelse for, at der må og skal ske forandringer af samfundet. Det kalder 
på kreativitet og innovation og kræver mod og parathed til en omstilling af livsstil og adfærd. Men vi tror 
på, at en kombination af strukturelle ændringer, teknologi og alles personlige engagement i samfundet vil 
kunne medvirke til at begrænse den globale opvarmning. 
 

Festtalere:  
 
 Lærke Wester Larsen, Greenpeace  
 Prøvede i lang tid at skabe afstand til sin viden om klimaforandringer. Til sidst besluttede hun
 at træffe det svære valg og lytte til den indre stemme - og gik all in. 

Ejvind Larsen, Information  
Den tidligere chefredaktør har måttet han erkende, at det langtfra er nemt at omsætte de 
storslåede teorier til praktisk politik. Kodeord: Grundtvig, Marx og Greta Thunberg. 

Frederik Roland Sandby, Den Grønne Studenterbevægelse 
Var med til at organisere de mange omfattende klimademonstrationer. Har om nogen været 
med til at motivere de unge til at involvere sig aktivt i klimakampen. 

 
Jubilæet er også en god anledning til en snak om kommunens klimafremtid. Der er til lejligheden lavet en 
lille film om foreningen bedrifter gennem det forgangne tiår. Endelig kommer en lille overraskelse til slut. 

Der bydes på champagne og lidt godt til ganen.  
Vi ses. 

De bedste hilsner - og lidt til  
Frederikssund Klimaforening 

 

 

NB: Deltagelse er gratis - men tilmelding er ønskelig: mail@frederikssundklimaforening.dk 


