
VÆR MED TIL AT
SKABE DIALOG

OM KLIMA 
OG EU

Vil du have erfaring med at holde oplæg om klima? Og vil du klædes på til at forstå EU's arbejde med klima og
bæredygtighed? 

Klima- og miljøorganisationen VedvarendeEnergi søger frivillige til at facilitere dialogskabende arrangementer om EU’s
klimaomstilling og cirkulær økonomi.
Sammen med VedvarendeEnergi og andre frivillige kommer du til at stå for minimum ét arrangement for borgere i dit
lokalområde. Til arrangementerne vil du stå for en blanding af formidling om klima og EU samt skabe rammerne for dialog
deltagerne imellem. 

Temaer for arrangementerne kunne f.eks. være indenfor cirkulær økonomi, bæredygtighed eller Danmarks rolle ifm. EU's
klimaomstilling. Som frivillig vil du komme til stå for ét eller flere arrangementer alene eller i samarbejde med en anden
frivillig.

Til at hjælpe dig godt på vej til at skabe et vellykket og dialogskabende arrangement, vil du gennem tre workshopgange
blive præsenteret for redskaber, som du kan bruge til at gøre din formidling levende og spændende for tilhørerne.
Samtidig vil du modtage materialer som skabeloner til PowerPoints, huskelister til arrangementerne mm. Der vil være
workshops både før og efter dit arrangement. På den måde får du samtidigt mulighed for at dele dine erfaringer med
andre frivillige, så du kan tage det, du har lært med dig videre til dit næste oplæg - eller i andre sammenhænge. 

Som frivillig vil du blive en del af et fællesskab med andre, som også har interesse for klimaomstillingen. Derudover er du
med til at bidrage til at gøre en forskel for andre og dig selv, ved at formidle og skabe dialog omkring klima og
bæredygtighed. Du vil få træning i formidling og viden om klima, bæredygtighed og cirkulær økonomi - viden, som du vil
kunne tage med videre og bruge i mange andre sammenhænge, f.eks. i dit studieliv. 

DET PRAKTISKE
Du kommer til at stå for minimum ét oplæg alene eller sammen med en anden
frivillig.
Du får viden og træning i hvordan du afholder arrangementer og oplæg
gennem tre workshops. Der vil være mulighed for online deltagelse.
Du får materiale til dit oplæg i form af PowerPoint, huskelister mm.
Du kan forvente at bruge omkring 15 timer alt i alt. 
Du bliver en del af et fællesskab med andre unge frivillige, som er optaget af
klima, EU og bæredygtighed.

Hvis du er interesseret, er du meget velkommen til at komme til vores informationsmøde tirsdag den 21/3 kl. 16:15 hos
VedvarendeEnergi på Klosterport 4F, 1. sal, 8000 Aarhus C. Husk at tilmelde dig på forhånd ved at skrive en mail til
Andreas på: ak@ve.dk. Er du forhindret i at komme, er du til enhver tid velkommen til at ringe på: 25 21 05 10 og høre
mere om projektet.

SAMMEN OM KLIMAET: BLIV FRIVILLIG KLIMAFORMIDLER!

ER DU INTERESSERET?


