
Mad-mandag handler 
om at spise kål frem for 
kød – eller andre former 
for grøntsager frem for 
rødt kød. Kød er så stor 
en CO2-synder, at selv 
en lille ændring i kosten 
betyder meget. Kan du 
finde på en lækker vege-
tarret til mad-mandag?

Tøj-tirsdag handler om 
at tage et kig i sit klæ-
deskab. Produktionen af 
bare et stykke tøj udle-
der ca. 50 kilo CO2. Gå 
secondhand frem for 
shopaholic, og se om du 
kan finde en skat i din lo-
kale genbrugsbiks.

Off-onsdag handler om 
at spare på strømmen: 
Slukket frem for strøm-
spild! Lader du appara-
ter stå standby, er det 
faktisk det samme som 
at lade vandhanen løbe 
døgnet rundt. Kan du 
finde en kontakt, som 
du bør slukke?

Transport-torsdag handler 
om transport af varer. Køb 
så lokalt som muligt og 
drik fadøl frem for flasker 
– det er det bæredygtige 
valg. Du kan også vælge 
vand fra hanen i stedet 
for at købe vand i plastik-
flasker. Hvordan køber du 
ind på Transport-torsdag?

Festival-fredag handler 
om, hvordan du trans-
porterer dig selv! Festival 
frem for fly er helt klart 
at foretrække, men også 
cykel frem for bil. Kan du 
finde en mere bæredygtig 
transportform? Eller skal 
du købe din festivalbillet 
på Festival-fredag?

I uge 47 sætter UngEnergi fokus på, hvordan du 
kan gøre din hverdag og dit gymnasium mere bæredygtigt. 

Vi har en udfordring til dig – én til hver dag i ugen. 
Gør det overhovedet en forskel? 

Ja, især når vi er flere, der gør det sammen! 
Så vær med på UngEnergis bære dygtige challenge, 

og vis hvad du gør på 
#klimaansvar.
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