VINDEREN AF ODENSE
BÆREDYGTIGHEDSPRIS
2017 SKAL FINDES

Igen i år uddeler Odense
Bæredygtighedsråd
bæredygtighedsprisen, der
gives til et bæredygtigt
initiativ i Odense. Mød de
nominerede og kom med til
prisoverrækkelsen.

Det bliver en festlig eftermiddag i bæredygtighedens tegn, når
Odense Bæredygtighedspris 2017 uddeles på Odense Rådhus
torsdag d. 22. marts kl. 15-17.
De tre nominerede finalister vil fortælle hver deres bæredygtige
historie og vise, hvorfor lige netop de er nomineret.
Efterfølgende vil formand for Odense Bæredygtighedsråd og
Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel afsløre, hvem der er
vinder af bæredygtighedsprisen.

Program
Velkomst og introduktion
ved Peter Rahbæk Juel, borgmester og formand for
Odense Bæredygtighedsråd.
De nominerede fortæller om deres bæredygtige initiativer.

Tid og sted

Torsdag d. 22. marts 2018
kl. 15-17 i Festsalen på
Odense Rådhus.

Tilmelding

Efter ’først-til-mølle’ princippet på:
www.odense.dk/Baeredygtighedsraad
Angiv venligst ved tilmelding,
om der er særlige behov, såsom
ønsker for døvetolk el. lign.

ReMida, Center for kreativt genbrug af overskudsmaterialer
•D
 orthe Lind Christensen, Funktionsleder, Odense Renovation
• Karin Eskesen, Konsulent, ReMida Center Odense
• Signe Gjerløff Wedebye Schmidt, Familierådgiver,
Social udvikling, familier og unge, Vollsmose Sekretariatet
UngOdense, Læring for fremtiden - et tre-årigt
udviklingsprojekt inden for bæredygtighed
• Erik Rasmussen, Viceungdomsskoleleder, UngOdense
• Anders Michelsen, Projektmedarbejder, UngOdense
International Garden, En bæredygtig have
• Susan Urbanus, Organizer, International Garden

Læs mere:

Vinderen afsløres.

www.odense.dk/Baeredygtighedspris

Netværk og lidt til ganen.

www.facebook.com/Baeredygtighedsraad

Læs mere om de nominerede på side 2

ODENSE
BÆREDYGTIGHEDSRÅD

ReMida - Center for kreativt genbrug af overskudsmaterialer

ReMida Center Odense er et center for kreativt genbrug af overskudsmaterialer, som indsamles ved lokale
virksomheder. ReMida fremmer tanken om, at overskudsmaterialer skal betragtes som en værdifuld ressource
og ikke som affald. Ved ReMida får overskudsmaterialerne nyt liv og ny anvendelse frem for at blive kasseret.
ReMida Center Odense tænker den bæredygtige tanke ind i pædagogikken med fokus på det ansvar, vi alle
har for at passe på jordens ressourcer. Børn, unge og andre interesserede får mulighed for at udvikle deres
kreative sider, være innovative, tænke og handle miljøbevidst. Arbejdsformen styrker evnen og lysten til at
samarbejde og højner brugernes sociale bevidsthed og evne til at finde nye løsninger.
ReMida Center Odense er organiseret som en forening og centret bruges af fx børnehaver, skoler, gymnasier,
ældrecentre, foreninger, seminarier og erhvervslivet.

UngOdense – ”Læring for Fremtiden”
– et treårigt udviklingsprojekt inden for bæredygtighed

UngOdense er med afsæt i FN’s 17 verdensmål med til at give børn og unge i Odense viden om og handlekompetencer inden for bæredygtighed. Det bæredygtige Halmhus på Østre Plads er et centralt
omdrejningspunkt for denne udvikling. Her bliver unge inddraget i at få læring for fremtiden i et praksisnært
læringsmiljø med Halmhuset som autentisk klasselokale. Læringsforløbene bygger på medinddragelse af de
unge og deres egne initiativer, idéer og projekter.
UngOdense har f.eks. 250 børn tilmeldt læringsforløb med følgende temaer: ”Mad og selvforsyning”,
”Tøj, produktion og forbrug”, ”Plastik og havmiljø” og ”Genbrug og upcycling”.
UngOdense har indgået en partnerskabsaftale med ni folkeskoler. Sammen vandt de publikumsprisen i
DM i Skoleudvikling 2017 med projektet Læring for Fremtiden foran 83 andre skoler.

International Garden - En bæredygtig have

International Garden er et natursocialt projekt i Odense, hvor internationale børnefamilier i fællesskab
dyrker og høster grøntsager og blomster. I hele processen fra jord til bord indtænkes miljøhensyn fx gennem
økologisk dyrkning, fokus på madspild og vandforbrug samt fremme af biodiversitet.
International Garden øger gennem friluftsoplevelser i Odense de internationale familiers tilhørsforhold til byen
og derudover styrker både børnene og forældrene deres sociale relationer.
I 2016 vandt International Garden andenpladsen i den landsdækkende konkurrence Urban Biodiversity
in Action i kategorien Urban Nature School Project og projektet blev samme år nomineret til det bedste
frivilligprojekt i Best of Odense – Pindleprisen 2016.
International Garden gennemfører aktiviteterne i tæt samarbejde med bl.a. Haver til Maver Odense/Skolehaven
Falen, International Community Odense og SDU International Club.
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