
Bæredygtighedsdag
på Biblioteket i Herning
9. marts kl.10-14
Vil I være med? 
Herning og hele Midt- og Vestjylland inviteres til for første gang til Bæredygtighedsdag 9. marts
på Biblioteket i Herning. 

Dagen vil sætte fokus på bæredygtighed i alle afskygninger, fx på mad, natur, byggeri, filosofi
og meget mere!

Der vil være messestande åbne fra kl. 10 til 14, hvor der er mulighed for at promovere sin organisation, 
forening eller lignende – og på den måde udbrede sit budskab til flere!  
Der vil også være mulighed for at byde ind med oplæg, foredrag, debatter, workshops eller andre 
relevante indslag på dagen. 
Hvis I har ideen, garanterer vi (næsten) at vi kan skaffe plads og rum til det!

Vi sætter fokus på bæredygtighed hele ugen op til selve bæredygtighedsdagen.
Så hvis I har ideer til events/oplæg i løbet af ugen, hører vi også rigtig gerne fra jer.

Vi ser frem til at få sat en god dag med et godt program sammen. 
Det er gratis at deltage og have en stand.

Hvordan kommer I med? 
Tilmeld jer på mail (med svar på nedenstående spørgsmål) til én af nedenstående
SENEST  tirsdag den 19. februar 2019. 

Kontakt: 
Herning Bibliotekerne
Pia Damsgaard  Brian Bruhn
bibpda@herning.dk bibbnb@herning.dk
2069 0151 25768900

Invitation 



I tilmeldingsmailen vil vi gerne have svar på:

Forening/organisation: 
Kontaktperson: 
E-mail: 
Telefon:  

Vi ønsker et bord (140cm): 
Vi ønsker et højbord (café): 
Vi ønsker plads til anden udstilling: 

Andre ønsker til stand (strøm, pc….):

Beskrivelse af standen (inkl. Aktiviteten): 

Vi vil gerne bidrage med et oplæg:         Beskrivelse: 

I samarbejde med Herning Kommune og Herning Folkeblad udgiver vi en special-avis, som skal 
husstandsomdeles. I kan som udstillere/deltagere blive synlig i den husstandsomdelte avis ”Grøn Herning”, 
som udgives den 6. marts. Avisen sætter fokus på grøn omstilling og bæredygtighed i praksis i et bredt 
perspektiv. Du har mulighed for at skrive en mindre artikel til avisen og/eller at annoncere. Da avisen er delvist 
annoncefinansieret håber vi at du vil tage positivt imod en eventuel henvendelse om annoncering fra Herning 
Folkeblad, som udgiver avisen i samarbejde med os der arrangere bæredygtighedsdagen.  Har du spørgsmål 
kan du kontakte Line Thastum miklt@herning.dk eller Lene Toksvig toksvig@herningfolkeblad.dk.


