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Program - Holbæk KlimaUge 11 holbaek.dn.dk  

Tid og sted Begivenhed Arrangør 
Søndag d. 10/3 
kl. 10-14 
Huset på Næsset i 
Udby  

Workshop: Sy nyt af gammelt  
Sy nyt af gammelt: Viskestykker, klude til køkkenet, indkøbsposer, 
servietter. Vi forsøger at imprægnere bomuldsstof med bivoks. 
Medbring fx en symaskine, dynebetræk, cowboybukser m.m. Hvis 
du ikke selv har materiale med, må du beregne en lille udgift 
hertil. - Der bliver mulighed for at købe kaffe og en bolle.  

Huset på Næsset v. 
Ulla Jespersen 
(www.husetpaanaess
et.dk) 
 

Tirsdag d. 12/3 
kl. 19  
Holbæk Teater 
Vimmelskaftet 27 

Tværpolitisk klimadebat 
En tværpolitisk klimadebat hvor de politiske partier er inviteret til at 
svare på nationale, klimapolitiske spørgsmål og debattere med de 
fremmødte tilhørere.  
Poul-Henrik Jensen, forstander på Jyderup Højskole, er ordstyrer. 

Danmarks Natur-
fredningsforening i 
Holbæk 

Onsdag d. 13/3 
kl. 16 
Torbenfeldt Gods 
Ringstedvej 50, 
Mørkøv 

Kom og se et af de første minivådområder 
Et minivådområde er et konstrueret vådområde, der renser 
drænvand for kvælstof og fosfor.  
Klimamæssigt kan minivådområder give en lille forsinkelse på 
afstrømningen af regnvandet. 

Torbenfeldt Gods + 
Naturafdelingen,  
Holbæk kommune + 
DN Holbæk 

Onsdag d. 13/3 
kl. 17.30 - film kl. 19 
Huset på Næsset i 
Udby 

Klimavenlig restaurant 
Vi byder på dejlige økologiske vegetarretter. Kom og spis med og 
bliv inspireret. Det koster 30 kr. Børn gratis. Tilmelding nødvendig 
til Birgitte.ostergaard@gmail.com senest mandag 11/3  
Kl. 19 vises ”I morgen”: En film om folk i en række lande, bl.a. 
Danmark, der viser og giver tips til, hvordan vi hver især kan være 
mere miljøbevidste 

Miljøforeningen på 
Tuse Næs 
(www.mftn.dk) 
Tilmelding nødvendig 

Torsdag d. 14/3 
kl. 19 
Holbæk Bibliotek, 
Nygade, Holbæk 

Ud med oliefyret 
Hvad skal erstatte oliefyret? – jordvarme, luft-til-vand eller 
træpiller? Kom til emneaften og hør fra folk, der har sat oliefyret 
ud og erstattet det med vedvarende energi.  
Vi inviterer også deres leverandører til at bidrage til emnet. 

DN Holbæk 

Torsdag d 14/3 
Kl. 19.30 
Jyderup Højskole 
Sølystvej 2 
Jyderup 

Klimapolitik i valgkampen.  
Kom til Jyderup Højskole og hør John Nordbo fra Care Danmark – 
en af de skarpeste profiler i dansk klimadebat.  
Verden over bliver millioner af fattige mennesker hvert år hårdt 
ramt af ekstremt vejr og tørke, klimaforandringerne skærper 
konflikter og driver mennesker på flugt. 

Jyderup Højskole 

Fredag d. 15/3 
Hele dagen 
Hele Holbæk 
Kommune 

Gratis bus 
Mere bus, mindre bil vil spare klimaet for CO2. Brug chancen til at 
prøve en bustur. Hvor er det egentlig de kører? Var det noget jeg 
kunne bruge mere? 

Klima og 
Miljøudvalget  
Holbæk kommune 

Lørdag d. 16/3 
kl. 13 – 17 
Holbæk kommune 
Kanalstræde 2, 
Holbæk 

Biogas - tema-eftermiddag 
Biogas diskuteres meget i Holbæk og omegn. Flere syn på sagen 
præsenteres denne eftermiddag - og debatteres. 
Møde/høring om biogasanlæg, så der bliver en bredere forståelse 
for fordele, ulemper og konsekvenser af biogasproduktion. Vinder 
Holbæk ved biogas? Vinder klimaet ved biogas? Er der andre 
vindere?  

Enhedslisten i 
Holbæk 

Søndag d. 17/3 
kl. 10 – 12.30 
Den gamle Spar, 
Udbyvej 28, Udby 

Er du cykelklar? 
1) Vi holder åbent ”cykelværksted” og hjælper hinanden med at få 
gjort cyklen forårsklar.  
2) Hør om og prøv vores grønne lånecykler – et godt (og gratis) 
tilbud, hvis du vil tage gæster med på cykelture på Næsset.  
3) Hør også om el-cykler og prøv selv dette klimavenlige 
alternativ. 

Turlandet Tuse Næs  
Læs mere på 
www.turinaturen.dk 

Hele klimaugen Butikker, restauranter, virksomheder mm. 
Vi forventer, at der dukker gode klima-tilbud op rundt omkring. 

Den enkelte 
virksomhed 

Bortset fra Klimavenlig restaurant i Udby onsdag er alle andre arrangementer gratis og uden tilmelding.  
Se flere detaljer om arrangementerne på  holbaek.dn.dk/arrangementer eller DN Holbæk på Facebook. 


