
	

	

	
	
	
Aftenskolens	Lysglimts	bæredygtighedsstrategi		

BORGERE	OG	LOKALSAMFUND	ER	EN	DEL	AF	LØSNINGEN	
	
I	2015	vedtog	FN	17	verdensmål	under	overskriften	TRANSFORMING	OUR	WORLD	–	the	2030	Agenda	for	
Sustainable	 Development.	 Verdensmålene	 er	 en	 opfordring	 til	 alle	 verdens	 regeringer,	 virksomheder	 og	
civilsamfund	om	at	omdirigere	menneskeheden	 i	en	bæredygtig	 retning.	Som	konsekvens	af	den	måde	vi	
danskere	forbruger	og	producerer	på,	bidrager	alle	os	køgegensere	til	rovdriften	på	jordens	ressourcer	og	
ødelæggelse	af	de	levende	systemer.		
Med	denne	strategi	ønsker	Aftenskolen	Lysglimt	at	støtte	borgere	og	lokalsamfund	i	deres	engagement	i	at	
skabe	bæredygtig	omstilling	i	deres	liv	og	deres	kommune.	Projektets	formål	er:		
1. At	borger	og	lokalsamfund,	der	har	lyst	og	motivation	til	at	flytte	sig,	fra	at	være	en	del	af	problemet	

til	 at	 blive	 en	 del	 af	 løsningen,	 får	 mulighed	 for	 at	 lære,	 udvikle,	 eksperimentere	 og	 etablere	
fællesskaber,	så	de	via	deres	praksis	kan	bidrage	til	omstillingen	til	bæredygtige	samfund.		

2. At	 etablere	 partnerskaber	 til	 foreninger,	 erhvervsliv	 og	 kommune	 med	 henblik	 på	 at	 styrke	 ’den		
4.	 samfundssektor’	 og	 bidrage	 til	 samskabelse	 mellem	 borgernes	 engagement	 i	 kommunes	
bæredygtighedsdagsorden	og	i	implementeringen	af	FN’s	verdensmål	i	Køge.		

	
Folkeoplysning	om	bæredygtig	udvikling	
Danmark	 er	 ”verdensmester”	 i	 vindmøller,	 økologi	 og	 økosamfund.	 Succeser	 der	 bygger	 på	 dynamiske	
samspil	 mellem	 viljestærke	 borgere,	 visionære	 virksomheder	 og	 fremsynede	 politikere.	 Denne	
udviklingskraft	 vil	 Aftenskolen	 Lysglimt	 forsøge	 at	 aktivere,	 ved	 at	 inspirere	 og	 uddanne	 borger	 og	
lokalsamfund	til	at	opbygge	nye	fællesskaber,	igangsætte	lokale	udviklingsprojekter	og	styrke	omstillingen	
til	bæredygtige	lokalsamfund	på	tværs	af	foreninger,	erhvervsliv	og	kommunen	i	Køge.	Folkeoplysning	om	
bæredygtig	udvikling	består	af	tre	dele:		

1. Folkeoplysende	 samtaler	 og	 livslang	 læring	 om	 livet,	 Køge	 og	 verden	 –	 nu	 og	 i	 2030.	
Foredrag,	 kurser	 og	 udflugter	 med	 udgangspunkt	 i	 FN’s	 verdensmål,	 konkrete	 løsninger	 og	
dilemmaerne	i	at	omstille	vores	livsstil,	lokalsamfund	og	kommune	til	bæredygtige	samfund.	
Læreprocesserne	er	individuelle.		 Hovedaktiviteten	i	denne	ansøgning.	

2. Omstillingskurser	 for	 borgere	 og	 lokalsamfund	 med	 afsæt	 i	 omstillingsbyers	 uddannelses-	 og	
udviklingskoncepter.	 Formålet	 er	 at	 tilegne	 sig	 nye	 kompetencer,	 danne	 fællesskaber,	 igangsætte	
eksperimentere	 og	 udvikling	 med	 det	 formål	 at	 skabe	 konkrete	 eksempler	 på	 og	 erfaringer	 med		
omstillingen	til	bæredygtig	samfund.	
Læreprocesserne	er	kollektive.		 	 	 Forventes	igangsat	inden	2020.		

3. Demokratisk	 fornyelse	 hvor	 borgerne	 inviteres	 med	 i	 udvikling	 og	 implementering	 af	 politiske	
dagsordener.	Opgaven	kan	gribes	an	på	mange	måder.	En	måde	kunne	være	at	udvikle	en	vision	for	
et	 udviklingsprojekt	 der	 har	 til	 formål	 at	 gøre	 Køge	 til	 en	 foregangskommune	 i	 arbejdet	 med	 at	
implementere	FN’s	verdensmål	i	kommunens	institutioner	og	lokalsamfund.	Det	er	en	forudsætning	
at	 kommunalbestyrelsen	 er	 enig	 i,	 at	 borgernes	 engagement	 i	 udvikling	 og	 implementering	 af	
politiske	dagsordener	kan	understøtte	kommunens	bæredygtighedsstrategi.	
Læreprocesserne	er	demokratiske.		 	 	 Kunne	igangsættes	i	2020-2021		

	
	



	

	

Livskvalitet	og	Bæredygtighed	–	overskriften	på	skolens	aktiviteter	i	efteråret	’18		og	foråret	’19	
Kurser	og	foredrag	organiseres	i	to	overordnede	søjler:	a)	Sundhed	personlig	udvikling	og	sociale	relationer	
og	b)	Miljø	og	lokalsamfund	–	helt	konkret.	Følgende	aktiviteter	er	blandt	andet	i	støbeskeen.		
	
1. Foredrag	
Hvert	foredrag	indledes	og	afsluttes	med	samtaler	blandt	deltagerne,	med	det	sigte	at	give	ejerskab	til	
emnerne	og	opbygge	netværk	på	tværs	deltagerne.		

• FN’s	verdensmål	v.	Mogens	Lykketoft,	tidligere	minister	og	formand	for	FN’s	generalforsamling.	
Afholdes	i	den	26.	september	i	Teaterbygningen.	

• Miljøets	og	klimaets	tilstand	i	Køge,	v.	kommunens	embedsmænd	samt	professor	Jens	Hoff,	Københavns	
Universitet,	forfatter	til	bogen	Klimaets	kommunale	tilstand.		

• Hvad	gør	en	skadet	barndom	ved	parforholdet	v.	Lisbeth	Zornig	og	Mickal	Lindholm	
• Foredrag	om	cirkulær	økonomi,	kost,	kønsroller,	bæredygtigt	byggeri,	konfliktløsning	m.m.	

	
2. Kurser		
Kurserne	har	til	formål	at	inspirere	borgere	og	lokalsamfund	i	deres	bestræbelser	på	at	flytte	sig	fra	at	være	
en	del	af	problemet,	til	at	blive	en	del	af	løsningen.		

• Vi	vil	være	en	del	af	løsningen	–	kurset	besøger	fire	steder	der	er	i	gang	med	at	skabe	omstilling,	
samt	fire	aftener	om	bæredygtighed,	værdier	og	personlig	omstilling.	

• Indfrielse	af	FN’s	verdensmål	i	dit	og	mit	lokalsamfund	–	dagsworkshop	
• Upcycling	af	tøj	og	ting	der	ofte	betragtes	som	affald	
• Lad	musikken	forfører	dig.	
• Praktisk	konflikthåndtering	
• Sammenbragte	familier	

	
3. Ideværksted:	Hvad	har	vi	lært	og	hvad	skal	der	ske	i	2019?	
I	foråret	2019	afsluttes	strategiens	første	år	med	et	idéværksted/samtalesalon,	hvor	aftenskolens	kursister,	
partnere	og	undervisere	ser	på	hvordan	folkeoplysningen	i	Køge	kan	bidrage	til	implementeringen	af	FN’s	
verdensmål	i	Køges	lokalsamfund,	virksomheder	og	kommune.		
	
ETABLERING	AF	PARTNERSKABER	
For	at	opbygge	partnerskaber	der	har	ejerskab	til	folkeoplysning	om	bæredygtig	udvikling	afholdes	der	
møder	med	nedenstående	partnere	med	henblik	på	at	etablere	partnerskaber	med	nedenstående	partnere	
(de	i	kursiv	er	kontaktet):		
Foreninger:		 	 Det	Grønne	Køge,	Køge	Økologiske	Fødevare	Fællesskab,	Køge	Fælles	Jord,	KØMA,	

Center	for	Konfliktløsning.	
Lokalsamfund:		 Landsby	Forum	/	Attraktive	Landsbyer,	Økolandsby	i	Herfølge,	Gørslev	Borgerforening,	

Vegansk	bofællesskab	i	Ejby.		
Borgere:	 	 Borgere	med	ressourcer,	de	har	lyst	til	at	byde	ind	med	foredrag,	kurser	og	besøg.	
Kommune	m.m.:		 Klima-	og	Planudvalg,	Klimaambassadøren,	Boholte	Kirke	/	Grøn	Kirke,	biblioteket,	
Erhverv:	 	 Køge	Handel,	Madsamling,	Økologiske	producenter	i/omkring	Køge	og	virksomheder	der	

arbejder	med	cirkulær	økonomi.	
Kunst	og	kultur:	 Lokale	kunstnere,	KØS	med	flere.	
	
Til	orientering	har	aftenskolen	modtaget	20.000	kr.	fra	Dansk	Oplysnings	Forbunds	Initiativpulje,	til	at	
igangsætte	strategiens	første	skridt.		
	

Pennefører:	Ditlev	Nissen,	bæredygtighedskonsulent	i	Aftenskolen	Lysglimt.	


