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// Tal

17 verdensmål - 1 god idé,  
2 besøg i IKEA, 3 besøg hos Røde 
Kors, 4 musikere, 5 sceneelemen-
ter, 10 sofaer, 12 gamle lamper,  
14 tæpper, 25 plaider, 28 puder,  
80 meter lyskæder fra kommunens 
juleudsmykning, 103 verdensmåls-
terninger, 200 flæskestegssand-
wiches, 1000 genbrugskopper og 
24 timer for at sætte (det meste) 
op, 3 timer for at pille (det meste) 
ned…

En fantastisk dag på Ballerup Bibliotek (…) dygtige, meget engagere-
de og inspirerende oplægsholdere og interviewere, fin forplejning, 
og til vores store glæde fuldt hus med aldersmæssig bred deltagel-
se. Og rammen kunne ikke være bedre – biblioteket, blandt bogre-
oler, lav podie i midten af det hele med publikum hele vejen rundt 
og tæt på, gjort hyggeligt med farvestrålende tæpper på gulv og 
podie. Den positive og optimistiske tilgang, som blev udtrykt til, at 
der kan findes løsninger på disse store, og synes vi ofte, uover-
skuelige problemer, som verdensmålene adresserer, fik os til at 
gå hjem med tro på, at det nytter, at vi hver især og i fællesskab 
handler – og starter nu.”

Annette og Leo Lund Mathiasen, Måløv
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// Hvad sagde publikum?

Festival med inspiration, viden,  
aktiviteter, udstillinger, underholdning  

og en masse god energi. 
Et bud på en bedre verden fra bl.a.: 

CONNIE HEDEGAARD // KOK  
RASMUS BREDAHL // BIOLOG 
MORTEN D.D. // HVERDAGS- 
AKTIVIST SIGNE WENNEBERG // 
SKRALDER FABIAN VENNEKILDE 
// MODEEKSPERT LAURA LAVA 
// HAVBIOLOG JULIE LARSEN // 
OG MANGE FLERE.

// I samarbejde med



Væk med reo-
lerne, frem med 

lyskæder og  
festivalmøbler

Engagement 
og handlekom-

petencer

Vi vil engagere del-
tagerne til selv at 

handle og involvere sig 
aktivt i løsningen af 

nogle af verdens stør-
ste udfordringer

Biblioteket er 

byens naturlige 

mødested  

Inspiration, viden og hverdagsnære 
ideer 

Stærkt lokalt engage-

ment fra foreninger, 

frivillige og samar-

bejdspartnere 

GOD 
MAD

Festivalstemning, 
aktiviteter, 

paphatte  
og trylleri 

”Ingen kan gøre 

alt, men alle kan 

gøre noget” 

// Hvordan nåede vi frem?

// Hvad ville vi?

Fra verdensmål 
til hverdagsmål

Læringsforløb med bl.a. MIT, DTU og 
Borupgaard: biblioteksbrugere byg-
gede satellitter og lærte om klima-
forskning og teknologi

//01

Inspirationsdag for 400 2.g’ere som 
opvarmning til gymnasiets innovati-
onsarbejde om verdensmål

//02

Festivaldag med 200 gæster, 15-20 
oplægsholdere & udstillere, perso-
nale, frivillige, samarbejdspartnere 
og netværk.

//03

Meget mere at opleve:
DTU og Grøn Dyst. Paphat-work-
shop og modeshow. Fotoudstilling 
med Yann Arthus-Bertrand. Leven-
de musik fra Musikskolen. Klima-
kunst fra Borupgaard Gymnasium. 
Skraldeaktivister. Repair Café. 
Udstillinger.  Live stream. Og meget 
mere
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