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”VI GLEMMER TIT, AT DET
ER VORES BØRNEBØRN,
DER SKAL LEVE I EN
VERDEN, VI MÅSKE 		
IKKE PASSEDE PÅ”
RASMUS MØRKENBORG, EJER OG DIREKTØR, NYRUP PLAST A/S
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SORØ KOMMUNES
KOMMUNALBESTYRELSE

LILLE
KOMMUNE
MED
STORT
UDSYN

”SELVOM MAN ER LILLE, KAN MAN
GODT TÆNKE STORT”

DA DE 25 MEDLEMMER af Sorø Kommunes nyvalgte
kommunalbestyrelse kort efter nytår i 2018 mødtes på
to dages visionsseminar, var luften tyk af forventning
og debatlyst. De nyvalgte og garvede lokalpolitikere
glædede sig til at tale sig ind på hinanden og i fællesskab
udstikke kursen for kommunens udvikling.
Godt to et halvt år forinden, den 25. september 2015,
havde verdens stats- og regeringschefer været samlet til
topmøde i FN’s hovedkvarter i New York, hvor de havde
vedtaget den mest ambitiøse globale udviklingsplan
nogensinde – den plan, som skulle blive kendt som
FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

KLIMA, SUNDHED OG VÆKST VAR
EMNERNE PÅ KOMMUNALBESTYRELSENS
VISIONSSEMINAR I MAJ 2021.

havde ramt noget, som mange gerne ville være en del af.
Organisationer og samarbejdspartnere var tilsvarende
positive, og i november 2018 kunne kommunalbestyrelsen
endeligt vedtage Vision og Planstrategi 2022.
I de efterfølgende år er verdensmålene blevet en integreret
del af kommunens arbejde på tværs af den kommunale
organisation – fra CO2-besparelser og biodiversitetsfremme
til kvalitetsuddannelse, dannelse, sundhed og trivsel. Ikke
mindst skolerne har taget verdensmålene til sig, ligesom
verdensmålene også er med, når borgere, foreninger
og kommunale enheder mødes til Folkemøde Sorø.

OG DET VAR NETOP FN’S VERDENSMÅL, den nyvalgte
kommunalbestyrelse valgte at tage pejling efter, da
de skulle finde den overligger, som kunne samle hele
kommunalbestyrelsen og sætte retningen for Sorø
Kommunes udvikling i de kommende fire år.

Intet menneske er en ø – og det er en kommune heller ikke.
Historien om FN’s verdensmål i Sorø Kommune handler
nemlig i lige så høj grad om et lokalsamfund, hvor også
borgere og foreninger og ikke mindst virksomheder har
taget verdensmålene til sig og på hver sin måde bidrager til
en mere bæredygtig fremtid for vores børn og børnebørn.

På det tidspunkt var verdensmålene næsten ubetrådt land i det
kommunale Danmark. Men i Sorø Kommune var interessen
vakt. Tanken om at byde ind på en global dagsorden havde
format – og samtidig var politikerne enige om, at der måtte
fokuseres, og at målene skulle oversættes til lokale forhold.

De mange fortællinger i denne bog giver et indtryk af de
mange lokale kræfter, som trækker i samme retning.
Borgere, foreninger, virksomheder og kommune.
Forskellige udgangspunkter – fælles retning. Det
giver grund til stolthed – og håb for fremtiden.

Første lakmustest var mødet med borgerne. To
borgermøder med flere end 100 deltagere i både Sorø
og Dianalund viste tydeligt, at kommunalbestyrelsen

For, som tidligere finansminister Kristian Jensen sagde
på borgermødet i Dianalund i 2018: Ingen kan alt, alle
kan noget, og sammen kan vi det mest utrolige. n

VISION OG PLANSTRATEGI 2022 HAR
FN’S VERDENSMÅL
SOM OVERORDNET
RAMME. KOMMUNALBESTYRELSEN HAR
VALGT NI MÅL, SOM
PRIORITERES SÆRLIGT
HØJT I PERIODEN.
Vision 2022 består desuden af
fire lokale temaer: Det gode
hverdagsliv med sundhed og
trivsel for alle; Levende byer og
lokalsamfund med natur, kultur
og historie; Viden og vækst –
arbejde og uddannelse til alle
samt Erhverv, infrastruktur,
innovation og teknologi.

> VISION2022.SOROE.DK

6

VORES VERDEN VORES MÅL

7

VARIG TEKNIK OG MILJØ A/S
”DEN ELDREVNE RULLEKOMPRIMATOR
BRUGER MAKSIMUM TO KILOWATT
PÅ AT PRESSE ET TON AFFALD. DET
ER LANGT MERE MILJØVENLIGT END
EN RENDEGRAVER, SOM BRUGER EN
MASSE DIESEL PÅ AT KØRE RUNDT”

PRESSET
SKRALD
SÆNKER
PRESSET
PÅ MILJØET
PLASTIK, PAP, GLAS, METAL. Før i tiden landede det
hele i samme rum i skraldebilen. Bilen læssede det
af på forbrændingen, hvor det hele gik op i røg. Men
over de seneste ti år har genanvendelsen af værdifulde
materialer som metal og plastik fyldt mere og mere.
Fra udgangen af 2022 skal borgere i alle landets
kommuner sortere deres affald i ti kategorier.
Mange af materialerne kan genanvendes, hvis de bliver
sorteret korrekt. Det bliver de på store sorteringsanlæg i
ind- og udland. Mængderne af affald, der skal transporteres
til sorteringsanlæggene, er enorme. Derfor er det vigtigt,
at affaldet bliver komprimeret så meget som muligt, så
man mindsker kørslen og dermed CO2-aftrykket.

NÅR AFFALDET PRESSES SAMMEN I CONTAINERNE,
FYLDER DET IKKE SÅ MEGET. DERMED SPARER
MAN ENERGI PÅ AT KØRE AFFALDET TIL
GENANVENDELSE I IND- OG UDLAND.

På parkeringspladsen hos Varig Teknik og Miljø A/S i Sorø
står containerne på rad og række. Blå, røde, grønne og en
enkelt gul. Virksomheden har specialiseret sig i optimering af
affaldslogistik. Den leverer affaldssystemer til det offentlige
og private virksomheder, og har altid arbejdet på at gøre
håndteringen af affaldet smartere. Affaldssystemerne har en
container til hver type affald. Efterhånden som containerne
bliver fyldt, bliver affaldet presset hårdt sammen, så
containeren kan indeholde langt mere affald.
”En container kan indeholde næsten 10-20 gange så meget pap,
hvis det bliver presset sammen, som hvis det lå løst,” fortæller
direktør for Varig Teknik og Miljø A/S, Preben From Hansen.

Virksomheden ser hele tiden på, hvordan den kan
energioptimere. I stedet for en at have en gummiged eller
rendegraver til at presse affaldet sammen, rulles affaldet nede
i containeren med en rullekomprimator, som man ofte ser på
genbrugspladser. ”Den eldrevne rullekomprimator bruger
maksimum to kilowatt på at presse et ton affald. Det er langt
mere miljøvenligt end en rendegraver, som bruger en masse
diesel på at køre rundt,” fortæller Preben From Hansen.

VARIG TEKNIK OG
MILJØ A/S HAR EN
MÅLSÆTNING OM, AT
DERES PRODUKTER SKAL
KUNNE HOLDE I TYVE ÅR.
Varig Teknik og Miljø A/S har
ud over hovedsædet i Sorø
afdelinger i Sverige og Norge.

Virksomheden optimerer også på kørslen, når affaldssystemerne skal serviceres et par gange om året.
Servicebilerne sørger for at have reservedele med, så de kun
skal køre en gang til kunden. Planen er med tiden at gå over til
elbiler. Men endnu findes der ikke biler med plads til værktøj
og reservedele, som samtidig kan køre fra Læsø til Åbenrå,
hvilket er nogle af de steder, Varig Teknik og Miljø A/S har
kunder. ”Vi sætter el-standere op på parkeringspladsen. For
det bliver vores nye hverdag, hvis ikke det bliver brint. Vi er
nødt til at være med til at sætte dagsordenen,” siger direktøren.
Hos Varig Teknik og Miljø A/S mener man, at innovation
inden for miljø, klima og bæredygtighed er vigtigt for din,
min og klodens fremtid. Virksomheden skaber smartere
affaldsløsninger til en bæredygtig verden – og sikrer den
optimale rejse, når samfundets affald skal fra bord til jord. n

> VARIGTEKNIK.DK
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KULTURKAPTAJNER
”VI ELSKER
FRILUFTSLIV.
MEN VI VIL GERNE
HAVE KULTUR
SOM EKSTRA
FOKUSPUNKT,
SÅ VI FÅR EN
LIDT BREDERE
BØRNEHAVE,
END VI HAR”

KULTUR I
BØRNEHØJDE
FREMMER
LÆRING
SMÅ HÆNDER HÆLDER SALT UD PÅ PROJEKTORENS
LYSPLADE. Saltet danner et skyggemønster på væggen,
hvor to børn fra Naturbørnehuset stiller sig op som små
statuer, som en af deres kammerater foreviger med
en iPad. Lys og mørke var temaet for det forløb, som
scenekunstner Pernille Nedergaard Haugesen og Sorø
Kunstmuseum i foråret 2021 gennemførte sammen med
pædagoger og børn fra tre daginstitutioner i Sorø Kommune.
Forløbet er udviklet i en partnerskabsgruppe bestående
af pædagoger, Sorø Kunstmuseum og scenekunstneren
selv, som led i børnekulturprojektet KulturKaptajner.
KulturKaptajner er et projekt mellem kulturinstitutioner i Sorø
Kommune, en række kunstnere og pædagoger for førskolebørn
i alle kommunens dagtilbud. Formålet er, at daginstitutionerne
og kulturinstitutionerne får øjnene op for, hvordan de kan bruge
hinanden på tværs. Kulturinstitutionerne får erfaringer med
at arbejde med førskolebørn som målgruppe. Pædagogerne
får kompetencer til at arbejde med æstetiske læreprocesser
og række ud til eksterne læringsmiljøer, når børnene skal
lære om kunst og kultur i deres hverdag i daginstitutionen.

BØRN OG VOKSNE FRA NATURBØRNEHUSET I MUNKE BJERGBY
DELTOG I BØRNEKULTURPROJEKTET KULTURKAPTAJNER, SOM ER
ET SAMARBEJDE MELLEM 13 DAGINSTITUTIONER OG EN RÆKKE
KUNSTNERE OG KULTURINSTITUTIONER I SORØ KOMMUNE.

Thomas Østergaard er pædagog i Naturbørnehuset
i Munke Bjergby. Han beskriver, hvordan æstetiske
og pædagogiske læreprocesser går hånd i hånd i
projektet. Forløbet med lys og mørke et bygget op om en
rammehistorie, som bliver gentaget på forskellige måder.
Og det har haft en positiv indvirkning på børnene.

”Det blev synligt, at der er nogle børn, som har brug for den
læringsmetode for at kunne være en positiv del af fællesskabet.
Og vi var overrasket over, hvad børnene formåede i den
ramme og med den guidning, der lå fra kunstnerens side,”
fortæller han. Han beskriver, hvordan metoden hjalp et
barn, som ellers har det svært med fælles beskeder og kan
have svært ved at se formålet med en opgave. Det at barnet
skulle bringe sig selv i spil og producere en tegning eller et
skyggespil ind i en rammefortælling, gav mening for barnet.
”Det bevirkede, at barnet i højere grad kunne være kreativ og
fremadtænkende i sin proces, fordi forløbet var bygget op på
en rammehistorie. Vi blev inspireret. Så nu bruger vi arbejdsmetoden som løsningsmodel for nogle af de børn, som måske
skal have en anden vinkel til læring. Det blev ret tydeligt for
os, hvad det æstetiske kan,” siger Thomas Østergaard.
Samarbejdet har ført til, at der arbejdes på at få indlagt
et besøg på Sorø Kunstmuseum som en fast del af
daginstitutionens årsplan. For som Thomas Østergaard
siger: ”Her i Naturbørnehuset elsker vi alle friluftsliv. Vi kan
arbejde med knive, økser, save, hamre og banke i træ. Det
skal vi blive ved med. Men vi vil gerne have kultur som ekstra
fokuspunkt, så vi får en lidt bredere børnehave, end vi har.” n

KULTURKAPTAJNER
VAR ET TOÅRIGT
PROJEKT STØTTET AF
KULTURMINISTERIETS
PULJE TIL EN TIDLIG
KULTURSTART.
FORMÅLET VAR AT
BIDRAGE TIL ØGET
KVALITET AF KUNSTOG KULTURMØDER
MÅLRETTET MOD
BØRN I DAGTILBUD
SAMT AT SKABE NYE
VARIGE SAMARBEJDER
OG LÆRENDE
PARTNERSKABER
MELLEM DAGTILBUD OG
KULTURINSTITUTONER.
KulturKaptajner var inddelt i fire
partnerskabsgrupper, hvor en
kulturinstitution i Sorø Kommune
samarbejder med udvalgte
daginstitutioner og en kunstner.
De fire kulturinstitutioner
er Sorø Museum, Sorø
Kunstmuseum, Sorø Musiske
Skole og Sorø Bibliotek.
Sorø Musiske Skole stod for
projektledelse af hele projektet.

> FACEBOOK.COM/KULTURKAPTAJNER-100199461909614
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PEDERSBORG
KIRKE

KIRKEN
HAR VÆRET
BÆREDYGTIG
I 650 ÅR

”MED VERDENSMÅLENE VENDER
VI TILBAGE TIL
GAMLE DYDER”

I PEDERSBORG KIRKE ER VERDENSMÅL IKKE NOGET
MAN TALER OM. For den bæredygtige tankegang er
dybt forankret i kirkens selvforståelse, og menigheden
har for mange år siden taget de første grønne tiltag.
Den hvidkalkede kirke ligger højt oppe på en bakke med
udsigt over Sorø, skov, marker og Pedersborg Sø. Her har
kirken ligget, siden den i 1300-tallet blev anlagt af sten
fra borgen og rundkirken, som tidligere lå på stedet.
Pedersborg Kirke fik som den første danske middelalderkirke
indlagt jordvarme allerede i 2008. Jordvarmeanlægget
opvarmer både kirken og præstegården. Slangerne
fra anlægget snor sig under marken ned mod
Pedersborg Sø, hvor en flok får går og græsser.

Pedersborg Kirke har en partnerskabsaftale med Pedersborg
Skole. Hvert år kommer 0.-klasserne på besøg i kirken
som arbejdsplads og får et indblik i alt fra graverens til
bedemandens arbejde. Pedersborg Kirke var også initiativtager
til Café Intro, som er en økologisk café og værested i Sorø.
Kirken støtter flere kirkelige ulandsprojekter. For Lars
Poulsen er den globale kamp mod fattigdom sammen med
bæredygtigheden det centrale i kirkens verdensmålsarbejde.
Provsten mener ikke, at verdensmålene er en ny opfindelse.
”Med verdensmålene vender vi tilbage til gamle dyder. Der
har været genbrug længe før nogen begyndte at tale om

KAMPEN MOD
FATTIGDOM OG
ENSOMHED ER EN
VÆSENTLIG DEL AF DET
KIRKELIGE ARBEJDE.
PEDERSBORG KIRKE
SAMARBEJDER
MED KIRKELIGE
ORGANISATIONER OM AT
BEKÆMPE FATTIGDOM
I ULANDENE.

recycling,” siger han. Det er den 650 år gamle kirke, som
er bygget i genbrugsmaterialer, et tydeligt bevis på. n

”Da vi fik jordvarme i kirken, blev det i forening med,
at vi spiste økologisk i sognegården, inspiration til,
at vi blev mere opmærksomme på vores handlinger
i det hele taget. Vi begyndte at snakke om det
bæredygtige,” fortæller provst Lars Poulsen.
Præstegårdsjorden har bevidst ligget udyrket i mange år.
”Det er tættere på det vilde end noget andet. Jeg kan ikke

PEDERSBORG KIRKE HAR JORDVARME, ØKOLOGISK
MAD OG VILD NATUR. OG SÅ ER SELVE KIRKEN
BYGGET AF GENBRUGSMATERIALER.

vise dig et eneste bed på kirkens jord, hvor vi har plantet
vilde planter. De er der helt naturligt,” fortæller provsten.
Forpagteren af kirkens jord sprøjter heller ikke på den
dyrkede del af præstegårdsjorden. Og allerede 1970’erne blev
det forbudt at bruge sprøjtemidler på danske kirkegårde.

> PEDERSBORG-KIRKE.DK
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DE GRØNNE MALERE
”VI KAN MÆRKE EN
EFTERSPØRGSEL OG
NYSGERRIGHED OGSÅ FRA
KUNDER, DER ELLERS IKKE
ER KLIMAAKTIVISTISKE”

GRØN
STARTUP
SATSER
BÆREDYGTIGT
BÆREDYGTIGHED OG VERDENSMÅL VAR NØGLEORDENE,
da parret Elisabeth og Brian Frimand Grøhn slog dørene
op for deres malerfirma og farvehandel De Grønne
Malere. Det har været hårdt arbejde, og der har været
bump på vejen, men nu giver det pote, og interessen for
bæredygtig maling fylder mere og mere hos kunderne.
De Grønne Malere bruger kun materialer, der er produceret
i EU. De følger med i produktionsmetoder og stiller
krav til producenterne. Hvis produktionsmetoderne
ikke er gennemskuelige, går De Grønne Malere
i dialog med producenten om det.
For at der ikke bliver brugt mere maling og flere materialer
end højest nødvendigt, har virksomheden en prispolitik,
hvor kunderne ikke får mængderabat. Fem liter maling
koster det halve af ti liter maling. Og hvis en kunde har
maling i overskud, kan hun returnere overskudsmalingen.

ELISABETH OG BRIAN FRIMAND GRØHN ER I GANG
MED AT ETABLERE ET LÆRINGSCENTER FOR
BÆREDYGTIGT BYGGERI I DEN GAMLE STALD.

klovnebil. Men i stedet for at være flov og parkere et par blokke
væk, forklarede malerparret kunderne, hvorfor de kom i den
lille bil. Og det var der respekt for. Siden har parret valgt en
plugin hybridbil med mulighed for at koble en trailer bagpå.
Fleksibelt, praktisk – og mere bæredygtigt end alternativerne.
Som grøn startup mener Elisabeth Frimand Grøhn, at
De Grønne Malere har en fordel i forhold til etablerede
virksomheder, som skal sadle om og tænke anderledes.
Virksomheden er mere agil, fordi bæredygtigheden
og verdensmålene er tænkt ind fra starten.

DE GRØNNE MALERE
TÆNKER BÆREDYGTIGHED IND I HELE
FORRETNINGEN.
Virksomheden bruger bæredygtig
maling lavet på blandt andet
marmormel og lerpartikler.
Penslerne er håndlavet i Danmark
af FSC-træ. Virksomhedens
største leverandør af malerudstyr
og afdækning er FSC-certificeret.

”Vi har haft meget fokus på at lave et brand, der er
skudsikkert, og så holde os til det. Og nu kan vi mærke en
efterspørgsel og nysgerrighed også fra kunder, der ellers
ikke er klimaaktivistiske. De begynder at kontakte os, fordi de
er nysgerrige på, hvad der er mest bæredygtigt på sigt.” n

Og så er der lige det med firmabilen. Der gik nemlig halvandet
år, før De Grønne Malere fik sig sådan en. De fleste malere
kører i en stor varevogn. Men reelt er det kun, når en
maleropgave starter og slutter, at der er behov for at køre
stillads og stiger frem og tilbage. Resten af tiden kan man
sagtens klare sig med mindre. Og parret ville heller ikke
købe den første og billigste dieselbil. Det ville sende et helt
forkert signal. ”Så vi lånte svigermors Mitsubishi Space
Star”, fortæller Elisabeth Frimand Grøhn. Bilen lignede en

> DEGROENNEMALERE.DK
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MUMS
”DET ER GODE GRØNTSAGER,
MEN JEG KOMMER HER
LIGE SÅ MEGET FOR
DET SOCIALE”

MUMS
MINDSKER
MADSPILD
GULERØDDER, JORDBÆR OG KARTOFLER står linet op i de
grønne kasser i lokalet på Holbækvej, hvor MUMS holder
til. MUMS står for Mad Uden Meget Spild. En flok frivillige
går og sorterer maden, som andre frivillige tidligere på
morgenen har hentet hos supermarkeder i blandt andet
Stenlille og Sorø. Mad som ellers ville være blevet kasseret.

”Det er jo gode varer, der ellers ville blive smidt ud.
Jeg planlægger menuen derhjemme efter det. Hvis
børnebørnene kommer til middag, kommer jeg herned
nogle dage i træk og henter kartofler, så jeg har nok
til en stor portion kartoffelmos,” fortæller hun. ”Men
nu kommer jeg også for det gode selskab.”

Uden for butikken sidder en flok kvinder i pensionsalderen.
Snakken går, mens de venter på, at MUMS åbner. ”Vi
kendte ikke hinanden, før vi begyndte at komme her,” siger
en af dem. ”Men nu kommer vi her flere dage om ugen.
Vi kender til hinandens familieforhold og ved, hvor folk
har været henne på ferie,” fortsætter hun. ”Man møder
også folk fra andre lande og kulturer, som vi ellers nok
aldrig ville være faldet i snak med,” siger en anden.

Flere folk kommer til og samles i små flokke i ly for regnen
under halvtaget på den tidligere benzinstation, ved siden
af MUMS. ”Jeg er kommet her i to år,” siger en kvinde, som
oprindeligt kommer fra Irak. ”Det er gode grøntsager, men
jeg kommer her lige så meget for det sociale. Specielt

Hver dag samles 20-30 mennesker udenfor butikken
for at hente en pose gratis mad. En af kvinderne
fortæller, at hun i starten kom, fordi hun syntes, at
det var synd, at der går så meget mad til spilde.

MUMS ER EN FRIVILLIG
FORENING, DER
BEKÆMPER MADSPILD.
Frivillige henter hver dag
overskudsmad i dagligvarebutikkerne, som uddeles gratis
fra ”butikken” på Holbækvej.

under corona har det været vigtigt, at der er et sted,
hvor man kan møde andre mennesker,” siger hun.
En af de frivillige kommer ud med små træbrikker
med et tal på, som folk skal trække for at finde deres
nummer i køen. Klokken 11 åbner døren. En efter en
går folk ind og fylder en stofpose med mad. Tilfredse
kommer de ud. I dag var der mange varer. n

MAD UDEN MEGET SPILD – DET ER GRUNDTANKEN
I MUMS, SOM HVER DAG UDDELER GRATIS
FØDEVARER, ISÆR GRØNTSAGER, DER ELLERS
VILLE BLIVE KASSERET. ALLE ER VELKOMNE.
> SOROE-MUMS.DK
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SORØ BIOENERGI
”RIGTIG MEGET KAN
OMDANNES TIL ENERGI,
HVIS MAN VED, HVORDAN
MAN SKAL GØRE”

NYT
VARTEGN
GIVER
GRØN
ENERGI
SORØ HAR FÅET ET NYT VARTEGN. MED SINE 23,5 METER
tårner Sorø Bioenergis skrå konstruktion sig op over
bakketoppen og er det første, du ser, når du nærmer dig
byen ad motorvejen fra København. Bygningsværket er
stort og massivt, men har alligevel en lethed i udtrykket,
som skyldes de skrå linjer og de lyse trælameller, som
dækker hele facaden. Og ligesom vandtårnet med Per
Arnoldis velkendte farvepalet, som tager imod kørende
vestfra, er den nye østvendte bygning en del af den
vigtige infrastruktur, som forsyner lokalområdet med de
”usynlige” livsfornødenheder som vand, varme og strøm.
Sorø Bioenergi producerer fjernvarme og strøm af
lokalt have- og parkaffald. Værket blev taget i brug i
sommeren 2021 og vil kunne forsyne Sorø Fjernvarmes
ca. 1600 kunder med CO2-neutral fjernvarme.
”Vi erstatter en fossil varmekilde, naturgas, med noget
bæredygtigt. Have- og parkaffald fra beskæring af
hække, buske og træer vokser ud igen hvert eneste år,
så ressourcen fornyer sig selv,” forklarer Tommy Fer,
som er projektleder på opførelsen af anlægget.

Godt 80 procent af affaldet kommer fra AffaldPlus’
seks medlemskommuner. Resten af det grønne
affald kommer fra nabokommunerne. Det betyder
at miljøbelastningen ved transport minimeres.
Sorø Bioenergi er det første anlæg i landet, som
udelukkende bruger have- og parkaffald som brændsel.
Når det kan lade sig gøre, skyldes det AffaldPlus’
store erfaring med at omdanne affald til energi.
”Rigtig meget kan omdannes til energi, hvis man ved,
hvordan man skal gøre. Have- og parkaffald er vanskeligere
at håndtere end for eksempel træflis, som bruges i mange
bioenergianlæg. Men vi har ekspertisen og ved, hvordan vi for
eksempel skal håndtere slaggerne og optimere produktionen
ved at trække energi ud af røggassen. Når vi kan håndtere
have- og parkaffald, kan vi håndtere det meste. Det betyder,
at vi i fremtiden også vil kunne bruge andre former for
biomasse, hvis det bliver nødvendigt,” siger Tommy Fer. n

SORØ BIOENERGI SPARER
HVERT ÅR 10.000 TONS
CO2 VED AT ERSTATTE
NATURGAS MED
BIOMASSE FRA LOKALT
HAVE- OG PARKAFFALD,
NÅR ANLÆGGET
PRODUCERER VARME
SVARENDE TIL 2.250
GENNEMSNITLIGE
PARCELHUSES FORBRUG.
Sorø Bioenergi udnytter hele den
grønne affaldsressource. Grene
og træaffald bliver til energi,
mens de mere næringsrige dele
som blade og planterester bruges
til jordforbedring på marker.

SÅ BÆREDYGTIGT SOM MULIGT. DET HAR
VÆRET RETTESNOREN FOR BYGGERIET AF SORØ
BIOENERGI. BETONFORBRUGET ER HOLDT PÅ ET
MINIMUM, TAGET ER ET BEPLANTET SEDUMTAG,
OG PÅ AREALERNE OMKRING ANLÆGGET VOKSER
GRÆS OG BLOMSTER VILDT MED VILJE.
> AFFALDPLUS.DK/SOROE-BIOENERGI
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NYRUP PLAST
”DET ER VORES BØRNEBØRN,
DER SKAL LEVE I EN VERDEN,
VI MÅSKE IKKE PASSEDE PÅ”

DE TAGER HÅND
OM FREMTIDENS
KLIMAUDFORDRINGER
VIRKSOMHEDEN NYRUP PLAST ER EKSPERTER i
regnvandshåndtering. Både når det gælder genanvendelse,
og når det gælder om at ruste danske byer til at kunne
klare fremtidens skybrud uden oversvømmelser.
For skybrud vil der komme flere og flere af. Det vil både
ramme landområderne med oversvømmelser af marker
og enge og i byerne, som skal finde nye løsninger, der kan
få regnvandet ledt væk fra kældre og kloaksystemer, så de
ikke oversvømmes. Samtidig er der et stort potentiale i at
genanvende og rense regnvandet, før udledning til naturen.
Virksomheden Nyrup Plast øst for Stenlille er
specialister i at udvikle systemer, der kan håndtere
skybrud, rense og genanvende regnvand. Det gør
virksomheden til en vigtig spiller i fremtidens arbejde
med at ruste Danmark til klimaforandringer.
Rasmus Mørkenborg, der er ejer og direktør,
fortæller:”Skybrudshåndtering er en topprioritet i dag. Vi
er med i en række innovationsprojekter med kommuner
og forsyningsselskaber, hvor vi sammen udvikler anlæg,
der kan håndtere regnvand efter skybrud. Vi arbejder både
med, hvordan vores kunder kan undgå oversvømmelser,
men også med, hvordan man kan genanvende regnvandet
for eksempel til vanding af træer og parker i byer, så
man ikke behøver bruge grundvand til det,” siger han.

Regnvand har altid fyldt meget i virksomheden. Rasmus
Mørkenborgs far, Henrik Johansen, der overtog
virksomheden i 1990, var den første i Danmark, der
begyndte at tænke i genanvendelse af regnvand. Ud
over skybrudshåndtering leverer virksomheden i dag
systemer til genanvendelse af regnvand både i husstande
og lejlighedskomplekser og i virksomheder. Regnvand
indeholder mindre kalk og okker end grundvand og er
derfor bedre til eksempelvis vask og rengøring. Hvis
man vel at mærke opbevarer og filtrerer det rigtigt.

NYRUP PLAST HAR
AGENTUR PÅ SYSTEMET
”SEDI-PIPE”, DER KAN
RENSE OVERFLADEVAND
FRA FOR EKSEMPEL
MOTORVEJE FOR FINT
MIKROSAND, SLAM,
SKADELIGE STOFFER,
OLIE OG BREMSESTØV,
FØR DET LØBER UD
I ÅER OG SØER.

Nyrup Plast bruger regnvand i produktionen – og

Virksomheden har desuden
for nyligt udviklet en særlig

på toiletterne. Det betyder, at virksomheden kun
bruger 10 kubikmeter vandværksvand om året,
hvilket er en tiendedel af en almindelig families
forbrug. Og bæredygtigheden slutter ikke her.
”Vores gaffeltrucks kører i dag på el i stedet for på diesel,
og vi håndterer vores skrald og restprodukter miljørigtigt.
Vi glemmer tit, at det er vores børnebørn, der skal leve i en
verden, vi måske ikke passede på. Det tænker jeg måske
mere over end andre,” siger Rasmus Mørkenborg. n

brønd (Heavy Metal Separator,
HMS), som kan udskille og
tilbageholde de tungmetaller,
som afvaskes fra zink- og
kobbertage, så tungmetallerne
ikke udledes med regnvandet.

NYRUP PLAST BLEV ETABLERET AF LANDMÆND
I 1953. SIDEN 1970’ERNE HAR VIRKSOMHEDEN
SPECIALISERET SIG I HÅNDTERING AF REGNVAND.
> NYRUPPLAST.DK
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HOLBERGSKOLEN OG
TEKNIK, MILJØ OG DRIFT

ET SUNDT STED
AT VÆRE,
ET GODT STED
AT LÆRE

”DET HELE SKAL VÆRE I
ORDEN, BÅDE I FORHOLD TIL
KVALITET, FUNKTIONALITET,
MILJØBELASTNING OG
ENERGIFORBRUG”

NÅR DEN INTEGREREDE DAGINSTITUTION TROLDEHAVEN
i 2023 flytter ind på Holbergskolen, bliver det i lokaler, som
gennem en omfattende renovering har opnået miljøcertificeringen Svanemærket. Herefter bliver det skolens tur, og
når eleverne i 2025 vender tilbage fra sommerferie, vil de blive
budt velkommen til den første skole i Norden, hvor en række
af bygningerne har opnået svanemærket gennem renovering.
For børnene betyder det, at de kan se frem til en hverdag i
velfungerende rammer, som passer til nutidens pædagogik og
undervisningsformer. For forældrene betyder det, at de kan
være helt trygge ved, at de bygninger, deres børn opholder
sig i, har et sundt indeklima og er fri for skadelige stoffer.
Men før vi når så langt, er der meget, som skal gøres. Khalid
Zadran er leder af Byg og Anlæg i Sorø Kommune. Han
har sammen med tre kolleger uddannet sig til konsulent i
svanemærket byggeri hos byggebranchens videnscenter,
Molio, for at kunne navigere i de mange krav, der stilles
til byggeri, som vil opnå svanemærket. Han fortæller:
”For at opnå svanemærket, skal vi kigge systematisk på alle de
materialer, vi bruger. Det hele skal være i orden, både i forhold
til kvalitet, funktionalitet, miljøbelastning og energiforbrug.”

Byggebranchen tegner sig for en stor del af Danmarks
CO2-udledning, fordi mange byggematerialer er meget
energikrævende at producere. Derfor giver det god mening
at se på, hvordan vi kan genbruge eksisterende bygninger
frem for at bygge nyt, fortæller Khalid Zadran. ”Den viden
og de erfaringer, vi får, når vi renoverer Holbergskolen,
kan vi bruge fremover, når vi arbejder med løbende at gøre
kommunens bygningsmasse mere bæredygtig,” siger han.
Da Realdania i foråret 2020 åbnede en pulje til bæredygtige
renoveringsprojekter, var Sorø Kommune hurtig på tasterne
og sendte en ansøgning af sted. Og tilbagemeldingen
var positiv. Realdania ville gerne støtte projektet. Siden
fulgte endnu en ansøgning, som også fik tilsagn.
”Det, at Sorø Kommune i forvejen arbejder med FN’s
verdensmål, gav os et godt udgangspunkt for at søge den
bæredygtige pulje. Og Realdania er endt med at støtte
renoveringsprojektet med i alt næsten fem millioner
kroner,” siger Khalid Zadran, der glæder sig til, at
renoveringsarbejdet begynder i 2022. Han håber, at lokale
virksomheder vil byde ind på opgaverne og på den måde
styrke deres bæredygtige profil, så de også kan byde på
andre kommende opgaver inden for bæredygtigt byggeri. n

SVANEMÆRKET ER EN AF
VERDENS SKRAPPESTE
MILJØCERTIFICERINGER.
FOR AT EN BYGNING KAN
OPNÅ SVANEMÆRKET
GENNEM RENOVERING,
SKAL MINDST 25 PROCENT AF
BYGNINGEN RENOVERES.
BÆREDYGTIGHEDEN OPNÅS
BLANDT ANDET GENNEM
GENANVENDELSE AF
EKSISTERENDE BYGNINGER
OG MATERIALER,
REDUKTION I ANTALLET
AF KVADRATMETER
SAMT CO2-BESPARENDE
ELEMENTER SOM
ISOLERING, KLIMAVINDUER
OG KLIMASKÆRM.
Det samlede budget for renoveringen
af Holbergskolen og integration
af daginstitutionen Troldehaven
er på 84,7 millioner kroner. Heraf
har Realdania støttet projektet
med næsten fem millioner kroner.
Renoveringen ventes afsluttet i 2024.

HOLBERGSKOLEN I DIANALUND GÅR EFTER AT
BLIVE DEN FØRSTE SKOLE I NORDEN, SOM OPNÅR
SVANEMÆRKET GENNEM RENOVERING.
> HOLBERG-SKOLEN.AULA.DK
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SORØ KUNSTMUSEUM
”VI ER ET STED I DAG,
HVOR KVINDER FYLDER.
OG DET ER GODT
OG VIGTIGT”

LIGESTILLINGENS
BALANCEKUNST

I DE LYSE, HØJLOFTEDE SALE PÅ SORØ KUNSTMUSEUM
skal kvindelige kunstnere repræsenteres på lige fod
med de mandlige kunstnere. Det mener direktør for Sorø
Kunstmuseum Anna Krogh, som har en usynlig strategi for
museet. En strategi, som hun sjældent italesætter, men
som falder hende helt naturligt, når hun skal vælge, hvilke
kunstnere, museet skal udstille eller erhverve til samlingen.
Kunstmuseets permanente kunstsamling er domineret
af mandlige kunstnere. Men det beror på fortiden, hvor
mændene dominerede kunstscenen, og der ikke var tradition
for, at kvinder gjorde kunsten til en levevej. Når det gælder
nyere kunst og udstillinger på Sorø Kunstmuseum, er
fordelingen mere ligelig. Museumsdirektøren har ikke
lyst til at tage ligestillingen som en kvotediskussion.
Men hun bruger ligestilling som et styringsredskab.
”Jeg er ikke dogmatisk omkring kønsfordelingen.
Det falder ret naturligt. Og når jeg kigger på vores
udstillingsprogram de næste tre år, så er det fordelt på
50 procent kvinder og 50 procent mænd,” siger hun.

Museet arbejder med både kvindelige og mandlige kunstnere
ud fra kvalitet og relevans. For eksempel skal museet
vise nogle kunstnere, der arbejder med begreber som
eksistens og identitet. Noget alment, som publikum kan
forholde sig til. Hun er godt klar over, at noget interesserer
mænd mere end kvinder og omvendt. Og sådan skal det
også være. Der skal være rum til at segmentere. Men
hun mener ikke, at museets udstillinger med kvindelige
kunstnere ikke tiltrækker mænd og vice versa. Det er ikke
nødvendigvis kønsproblematikker, der optager publikum.
I sammenligning med mange andre brancher mener Anna
Krogh, at man inden for billedkunstens verden er nået
langt med ligestilling. ”Men vi er der ikke endnu, og der er
stadig et stykke vej. Historikken og diskussionen omkring
Me Too siger mig, at vi er et sted i dag, hvor kvinder fylder.
Og det er godt og vigtigt,” siger museumsdirektøren. n

FØR I TIDEN VAR
DET MÆND, SOM
DOMINEREDE I
KUNSTVERDENEN.
NU ER FORDELINGEN
MERE LIGELIG, OG
SORØ KUNSTMUSEUMS
LØBENDE UDSTILLINGER
VISER VÆRKER AF BÅDE
MÆND OG KVINDER.
Sorø Kunstmuseum ssamling
rummer cirka 2.300 værker.
Samlingen spænder fra
middelalderkunst over russiske
ikoner og 1700-talskunst
til nutidskunst.

SORØ KUNSTMUSEUM ARBEJDER FOR LIGESTILLING
I BILLEDKUNSTEN. ISÆR I MUSEETS UDSTILLINGER
OG NÅR DER SKAL ANSKAFFES NY KUNST.
> SORØKUNSTMUSEUM.DK
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ELVANG
”HYRDERNE FÅR EN BEDRE
PRIS, OG VIRKSOMHEDEN FÅR
EN BEDRE ULDKVALITET”

SOCIAL
ANSVARLIGHED
FRA
BEGYNDELSEN
EN RYGSÆKREJSE TIL SYDAMERIKA og et møde med et
særpræget dyr kom til at forme Lasse og Tina Elvangs
fremtid. Højt oppe i Andesbjergene i Peru mødte de for første
gang alpakaen. Ligesom lamaen tilhører den kamelfamilien
og lever i 3.000-5.000 meters højde. Alpakaens uld er
usædvanligt blød og har en exceptionelt høj isoleringsevne.
Parret rejste hjem med rygsækken fuld af alpakaplaider,
som vennerne og familien skulle have som gaver.
Og vennernes begejstring over de tynde, bløde,
varme tæpper var det, som gav parret et hint om,
at her lå der måske en forretningsmulighed.
Også mødet med den massive fattigdom i landet
gjorde indtryk på parret, så da de sprang ud som
iværksættere og startede virksomheden Elvang, vidste
de fra begyndelsen, at virksomheden skulle have et
socialt sigte. De ville importere og sælge boligtekstiler
i høj kvalitet af alpakauld – men de ville også forbedre
levestandarden for såvel alpakahyrderne i bjergene som
for de fabriksarbejdere, der fremstiller produkterne.

Parret vendte tilbage til Peru for at afsøge markedet
for mulige samarbejdspartnere og fandt hurtigt
frem til en leverandør, som var lysår foran de
øvrige, netop i forhold til social ansvarlighed.
”Fabrikken har en læge og en tandlæge ansat, så
medarbejderne kan få gratis lægehjælp, hvilket bestemt
ikke er almindeligt i Peru. Desuden arbejder virksomheden
på at få direkte kontakt til alpakahyrderne oppe i bjergene
og tilbyde dem uddannelse i, hvordan de kan klippe dyrene
på en måde, så de kan få en højere pris for ulden. Det
betyder, at hyrderne får en bedre pris, og at virksomheden
får en bedre uldkvalitet,” fortæller Lasse Elvang.
Siden den spæde start i 2003 er det kun gået fremad for
virksomheden, som også oplever et stigende fokus hos både
forhandlere og slutbrugere på fairtrade og bæredygtighed. n

VIRKSOMHEDEN ELVANG
HAR SKABT 200 JOBS
I PERU OG ER MED TIL
AT SIKRE EN BEDRE
LEVESTANDARD FOR
FATTIGE HØJLANDSBØNDER, SOM LEVER
AF AT SÆLGE ULD
FRA ALPAKAEN.
I 2010 blev Elvang WFTOcertificeret af World Fair Trade
Organisation. I 2018 opnåede
Elvang den højeste certificering
hos WFTO som ”Guaranteed
member”. Certficeringen omfatter
både arbejdstagerrettigheder,
dyrevelfærd og miljø og har
særligt fokus på marginaliserede
producenter, i Elvangs tilfælde
de peruvianske alpakahyrder.

DESIGN, IMPORT OG SALG AF ALPAKATEKSTILER I HØJ
KVALITET ER OMDREJNINGSPUNKET FOR ELVANG,
DER BLEV STIFTET AF TINA OG LASSE ELVANG I 2003.
> ELVANGDENMARK.DK
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GÅBUSSEN I DIANALUND
”MAN KAN VIRKELIG SE
RESULTATER. DET ER EN
SEJR FOR NOGLE, NÅR DE
PLUDSELIG KAN FÅ BEGGE
ARME OP OVER HOVEDET”

STOLEGYMNASTIK
I GÅBUSSEN

”SÅ SKAL VI HAVE PULSEN OP MED BALLEDANS,” siger
91-årige Poula Hansen. Hun har sat kassettebåndet med Eviva
España på musikanlægget. Hun tager et fast greb i stolen,
som hun sidder på. Med fødderne tramper hun i rytme til
musikken. Rundt om hende på terrassen på Degneparkens
terrasse sidder en flok ældre medlemmer af Gåbussen i
Dianalund. Nogle i kørestole, andre på stole, som er placeret
med afstand, så der er plads til at strække armene ud til
siden. Flokken stamper med til rytmen og følger Poula
Hansens instrukser om at klappe med hænderne på låret og
højt oppe over hovedet og vrikke fra side til side på stolen.

”De fysiske resultater tæller. Men fællesskabet spiller
lige så stor en rolle i idrætslivet. Og det gælder både
for unge og for ældre,” fortæller hun. Hun bakkes op
af Tove Madsen, som også er frivillig i Gåbussen. ”Det
er ikke bare deltagerne, der har glæde af det,” siger
hun. ”Vi frivillige får også et fællesskab. Og jeg glæder
mig hver mandag til at skulle over til Gåbussen.”
Efter dagens træning serveres der kaffe og kage.
Alle spæder til kagekassen, som giver så meget
overskud, at medlemmerne af Gåbussen to gange om
året kan samles til frokost med øl og snaps. n

GÅBUSSEN STYRKER
FYSIKKEN OG
FÆLLESSKABET.
DEN DRIVES AF EN
FLOK FRIVILLIGE I
SAMARBEJDE MED
HJEMMEPLEJEN I
SORØ KOMMUNE.
Når vejret ikke er til udendørs
gymnastik, mødes Gåbussen
inden døre i Degneparken.

Gåbussen startede i 2017 som et samarbejde mellem
hjemmeplejen i Sorø Kommune og en gruppe frivillige. I
begyndelsen var det som en gående bus, hvor medlemmerne
hentede hinanden og gik en tur rundt om søen i Byparken.
Men for nogle var det for langt at gå. Så nu er Gåbussen
flyttet ind på plænen i Degneparkens gårdhave, hvor
Poula Hansen står for den ugentlige stolegymnastik.
”Det glæder mig at se, hvor godt folk kommer i gang, når
de bevæger sig. Man kan virkelig se resultater. Det er en
sejr for nogle, når de pludselig kan få begge arme op over
hovedet,” fortæller den adrætte gymnastiklærer. Selv
har Poula Hansen dyrket gymnastik det meste af livet. Og
i 70 år har hun været frivillig i idrætsforeningslivet.
91-ÅRIGE POULA HANSEN (TV.) UNDERVISER I
STOLEGYMNASTIK, SOM ER FAST PÅ PROGRAMMET I
GÅBUSSEN. NOGLE GANGE SPILLES DER OGSÅ BOCCIA.
> DETRIGTIGEMATCH.DK
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RUDS VEDBY GARDEN
”DET HANDLER MEGET OM DET SOCIALE
OG TRIVSLEN. GARDERVERDENEN
ER KENDT FOR, AT DER ER PLADS
TIL FORSKELLIGHEDER. SÅ DET ER
ET STED, SOM FAVNER BREDT”

I RUDS VEDBY
HOLDER
DE
TAKTEN
I TO SNORLIGE RÆKKER STILLER BØRNENE SIG OP. De er
klædt i røde, hvide og blå uniformer. Trommerne hænger
i stropper på skuldrene, og fløjtespillerne er klar til at
spille. Tamburmajor Smila på 13 år tjekker, at alle står lige,
inden hun stiller sig i front og med tambourstaven i hånden
leder den lille garde gennem gaderne i Ruds Vedby.

”Det handler meget om det sociale og trivslen. Og det
er en del af garderånden, at alle er lige,” fortæller
Karina Hansen. ”Garderverdenen er kendt for, at
der er plads til forskelligheder. Så det er et sted,
som favner bredt. Her får medlemmerne oplevelsen
af at høre til og være en del af fællesskabet.”

Garden mødes hver torsdag, hvor de træner både solospil
og spiller sammen. ”Det kræver rigtig meget selvdisciplin
at spille i en garde. Vi skal øve derhjemme for at udvikle
os,” fortæller fløjtetræner Anna Leer. ”Der er rigtig
meget soloarbejde, når man spiller musik. Men man får
et produkt ud af det. Og så er det fedt, når vi har øvet
hjemme og mødes med de andre. Så spiller vi bare.”

Og selvom marchtræning er seriøst, er der også tid
til sjov og ballade, når garderne har smidt uniformen
og ikke har undervisning. Garden arrangerer blandt
andet ture i biografen og svømmehallen, så de også har
fælles oplevelser, hvor de ikke behøver gå i takt. n

I GARDEN TRÆNES
BÅDE SOLOSPIL OG
SAMSPIL. ALLE GARDER
HAR NODELÆRE OG
LÆRER AT MARCHERE.
GARDERNE VÆLGER
SELV, OM DE VIL SPILLE
TROMME ELLER FLØJTE.
Ruds Vedby Garden blev etableret i
1987, hvor satirebladet Svikmøllen
havde kåret Ruds Vedby til landets mest umusikalske by. Det
ville byen ikke have siddende på
sig, og så blev garden stiftet.

Disciplinen kommer også i spil, når garden skal marchere.
Den sidste søndag i måneden mødes garderne til marchtræning. De lærer at stå ret og gå pænt og ordentligt.
Og majorerne lærer at kaste og svinge tambourstokken.
”Majoren skal være rollemodel for resten af garden. Hun er
et forbillede, som man har tillid til og føler man kan gå til,”
fortæller formand for Ruds Vedby Garden Karina Hansen.

RUDS VEDBY GARDEN ER DANMARKS
MINDSTE LANDSBYGARDE.
> RUDSVEDBYGARDEN.DK
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ENERGIOPTIMERING
I SORØ KOMMUNE

GO’ ENERGI
I KOMMUNALE
BYGNINGER

”I FREMTIDEN BLIVER DET
ISÆR VORES ADFÆRD, SOM
BLIVER DET AFGØRENDE”

TUSIND FAMILIERS ÅRSFORBRUG AF EL. CIRKA SÅ
MEGET ENERGI HAR SORØ KOMMUNE SPARET, siden
kommunen i 2013 tog fat på at arbejde målrettet med
energioptimering i det såkaldte ESCO-projekt, der også
har resulteret i en anseelig økonomisk besparelse.
Den største energibesparelse er kommet ved, at
kommunen har solgt en lang række ældre bygninger
med dårligt energiregnskab. På kommunens resterende
cirka 80 ejendomme er der eksempelvis etableret central
varmestyring, kaldet CTS, skiftet vinduer og efterisoleret. I
dag er det især på ventilationssystemerne og belysningen,
at der kan hentes energibesparelser. I 2018 blev lyset i alle
kommunens haller skiftet til LED, og i 2020 og 2021 kom
turen til kommunens dagtilbud. De næste i rækken bliver
Ruds Vedby Skole og Sorø Borgerskole, som kan se frem til
at få bedre og mere energibesparende belysning i 2022.
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Selvom det kan være en større omgang at skifte vinduer
eller toptune et ventilationssystem, så hører det alligevel til
de mere håndgribelige opgaver. I hvert fald sammenlignet
med det nye hit inden for feltet, som kaldes databaseret
energistyring. Ved at bruge data – for eksempel en
oversigt over temperaturen i bygningerne – kan man følge
energiforbruget tæt og opdage, hvis det for eksempel stiger
pludseligt, måske fordi nogen har glemt at lukke et vindue.
Søren Eliasson Hansen er energiteknolog i Sorø Kommune.
Han forklarer, at kommunen er kommet rigtig langt i forhold
til de fysiske optimeringer af bygningerne. ”I fremtiden bliver
det især vores adfærd, som bliver det afgørende. Altså hvor
gode, vi er til at bruge de energidata, vi har. Her handler det
om det, man kan kalde energirigtig drift. Altså at vi bruger
den energi, der er nødvendig – og ikke mere. Samtidig med
at vi fortsat optimerer vores bygninger,” siger han. n

SORØ KOMMUNE HAR
ARBEJDET MÅLRETTET
MED ENERGIOPTIMERING
SIDEN 2013, HVOR
KOMMUNEN IGANGSATTE
ET ESCO-PROJEKT.
4.384.709 KWH HAR
SORØ KOMMUNE
SPARET I PERIODEN.
Sorø Kommune har i dag cirka
80 bygninger – daginstitutioner,
skoler, plejecentre, sundhedsog kultur-tilbud, sociale tilbud
og et enkelt rådhus. Alle
bygninger kommer under lup, når
energiforbruget skal reduceres.
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DET KOLLEKTIVE KLÆDESKAB
”VI GØR DET SAMMEN,
OG DET VIRKER”

FÆLLESSKAB
I
KLÆDESKABET
I ET GULKALKET PAKHUS I EN BAGGÅRD I SORØ ligger
en tøjbutik. Butikken er ikke som tøjbutikker er flest. For
man kan ikke købe noget. Til gengæld kan man, mod et
medlemskab af Det Kollektive Klædeskab, bytte sig til
nye klæder lige så ofte, man ønsker. Blomstrede kjoler,
mærkevarejeans, sweatre i pastelfarver. På stativerne i
den lille butik hænger tøjet side om side. Der hænger kun
et stykke af hvert. For alt tøjet i butikken er genbrug.
Tøjindustrien er en af de mest forurenende industrier
i verden og står for over ti procent af jordens samlede
CO2-udledning. Med byttekonceptet vil Det Kollektive
Klædeskab være med til at bekæmpe den massive
overproduktion i tøjindustrien. Det Kollektive Klædeskab
har otte butikker rundt om i landet. Forretningsindehaver
Julie Bastholm mener, at konceptet passer godt ind i Sorø,
fordi det er et sted, hvor man dyrker fællesskabet.

Bæredygtigt forbrug er en vigtig del af konceptet, men det
sociale er ifølge Julie Bastholm lige så vigtigt. Hun fortæller, at
det godt kan være, at folk i starten melder sig til Det Kollektive
Klædeskab, fordi det økonomisk kan betale sig at udskifte
tøj ved hjælp af byttekonceptet. Men når de bliver ved med
at komme, er det lige så meget på grund af fællesskabet.
”Det Kollektive Klædeskab er ikke skabt ud fra en vred
forargelse over folks tøjsvineri. Det er skabt som et
konstruktivt fællesskab, hvor vi kan gøre en positiv forskel.
Man bliver ikke udskammet, hvis man har shoppet. Hvis det
var et fejlkøb, kan man levere tøjet tilbage, så andre kan bruge
det. Der er en optimisme og en tro på, at vi kan ændre verden.
Vi gør det sammen, og det virker,” siger Julie Bastholm. n

DET KOLLEKTIVE
KLÆDESKAB
VIL MINDSKE
OVERFORBRUGET OG
GØRE DET ATTRAKTIVT
AT DELES OM
RESSOURCERNE.
Tøjindustrien står for over ti
procent af jordens samlede CO2udledning. Produktion af et kilo
tekstil udleder ca. 15 kilo CO2.
Hver dansker køber i gennemsnit
16 kilo tøj om året. Så der er
store mængder CO2 at spare ved
at købe genbrugstøj eller melde
sig ind i et tøjfællesskab – eller
skrue ned for sit forbrug.

”Der er så mange gode fællesskaber og et godt foreningsliv.
Jeg er for eksempel med i nogle rotationsgrupper med
graviditetstøj og børnetøj. Der er sådan et overskud og en
generøsitet i at give videre til hinanden. Mange er flyttet
hertil fra København og Odense, hvor man er vant til de lidt
skæve koncepter. Så jeg havde en fornemmelse af, at der
ville være opbakning til projektet,” siger Julie Bastholm.

DET KOLLEKTIVE KLÆDESKAB ER ET
MEDLEMSBASERET TØJFÆLLESSKAB. DER
FINDES I DAG OTTE BUTIKKER I LANDET.
> DETKOLLEKTIVEKLAEDESKAB.DK
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SØREN SØRENSEN, MALERMESTER
”JEG VIL GERNE VISE ELEVERNE,
AT DER FINDES ANDRE VEJE
END DEN AKADEMISKE”

BRUG FOR
BÅDE
HOVED
OG
HÆNDER

VIRKSOMHEDSPORTALEN ER EN PLATFORM, HVOR
LOKALE VIRKSOMHEDER KAN TILBYDE FAGLIG
VIDEN TIL SKOLER I SORØ KOMMUNE. SAMARBEJDET
KAN OMFATTE UNDERVISNINGSFORLØB,
VIRKSOMHEDSBESØG ELLER BESØG PÅ SKOLEN.

HVAD SKER DER, NÅR DU BLANDER DEN BLÅ FARVE MED
DEN GULE? Og hvad så, hvis du lyser på farven med en
lampe? Eleverne i 4. klasse på Ruds Vedby Skole arbejder
med farvecirkler i billedkunst. I dag har de en gæst. Det er
malermester Søren Sørensen fra Poul Nielsens Eftf., som er
kommet på besøg. Han taler med eleverne om, hvordan man
kan blande farverne, og hvordan lyset påvirker vores oplevelse
af farverne. Eleverne prøver sig frem, kigger og lytter.

Anja Pedersen er billedkunstlærer på Ruds Vedby
Skole. Hun oplever, at eleverne lytter på en anden måde,
når der kommer én udefra og underviser. ”Dét at der
kommer en ind fra en virksomhed, gør rigtig meget for
eleverne. Der er en anden opmærksomhed og en anden
motivation. De kan se, det giver mening. Jeg tror, noget
af det vigtigste ved at gå i skole, det er, at man kan se,
hvilken mening giver det senere i livet,” siger hun.

”Jeg vil gerne vise eleverne, at det kan være spændende
at være håndværker. At der findes andre veje end den
akademiske. Når jeg besøger de mindre klasser, handler
det især om farvelære. I de store klasser er der mere
matematik. Så får eleverne til opgave at måle et rum
op og beregne en maleropgave. Hvor meget maling
der skal bruges, og hvad koster det? Som håndværker
skal du både bruge dit hoved og dine hænder. Det vil
jeg gerne vise eleverne,” siger Søren Sørensen.

Søren Sørensen er ikke alene om at være optaget af de
unges uddannelsesvalg. I Sorø Kommune arbejder UU Sorø,
skoleområdet og Sorø Erhverv sammen med en lang række
lokale virksomheder om at skabe dialog mellem skoler og
virksomheder. Samarbejdet omfatter alt fra virksomhedsbesøg
og dialogmøder til den årlige Job- og Uddannelsesmesse
for elever i 7. og 8. klasse, hvor flere end 50 lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltager. n

DET ER REGERINGENS
MÅL, AT MINDST
30 PROCENT AF
AFGANGSELEVERNE
VÆLGER EN ERHVERVSUDDANNELSE DIREKTE
EFTER 9. ELLER 10.
KLASSE I 2025.
Malermester Søren Sørensen
fra Poul Nielsens Eftf. er en af de
mange lokale erhvervsdrivende,
som samarbejder med skolerne
om at nuancere de unges
uddannelsesvalg og give dem
en større forståelse for de
muligheder, der ligger i at
tage en erhvervsuddannelse.
Målet? Gode job til alle og
økonomisk vækst i samfundet.

Søren Sørensen ser gode muligheder for at udvikle
samarbejdet med Ruds Vedby Skole til også at omfatte
længere forløb. På den måde vil han bedre kunne nå
ind til de elever, som er kørt lidt træt i skolen og som
måske netop vil have glæde af at vælge en fagskole.
Han tager også gerne imod praktikanter, både fra
folkeskolen og fra fagskoler og specialskoler.

> UU.SOROE.DK/FAG
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PUST
”LIGEGYLDIGT, OM MAN HAR
HJULPET ÉT ELLER TUSIND
MENNESKER, SÅ ER DET
LIGE VILDT HVER GANG”

ET
PUSTERUM
FRA
HVERDAGEN
FEM BØRN OG UNGE SIDDER SAMLET om bordet i Borgerhuset
i Dianalund. Fælles for dem er, at deres forældre er blevet skilt.
Her i rummet sammen med 31-årige Stine Thomsen, som er
frivillig i PUST, kan de i al fortrolighed dele deres tanker med
andre, som er i en lignende situation. Der bliver grinet, men
der er også tid til eftertanke og en snak om de bekymringer,
der kan følge i kølvandet på forældrenes skilsmisse.

Ud over skilsmissegrupperne tilbyder PUST også gruppeforløb
for mennesker i sorg. Det kan være børn eller voksne, der
har mistet en nærtstående. Stine Thomsen er selv vokset
op med forældre, der blev skilt, og hun mistede sin mor
i en tidlig alder. ”Dengang var der ingen hjælp at hente,”
siger hun. ”Jeg er frivillig i PUST, fordi jeg gerne vil give
lidt igen og tilbyde noget af den hjælp, jeg ikke selv fik.”

Skilsmisse rammer hvert år cirka 20.000 børn. Og
både voksne og børn kan blive påvirket af skilsmissen,
som kan føre til ensomhed og mistrivsel.

Da foreningen PUST i 2019 så dagens lys var det med et
grundlæggende ønske om at give mennesker i sorg et sted,
hvor de kunne tale om deres sorg med andre i samme situation.
Siden er foreningen vokset. I foråret 2021 havde foreningen

”Flere af de her børn og unge har måske gået med en masse
tanker i forbindelse med skilsmissen, som de ikke vidste,
hvad de skulle stille op med,” fortæller Stine Thomsen.
”I PUST møder de andre i samme situation. Og det kan være
en lettelse at få læsset af og dele tankerne med nogen,
som kan relatere til, hvordan man har det,” siger hun.

fem sorggrupper og tre skilsmissegrupper, og foreningen
forventer at udvide med afdelinger i andre kommuner.
Rune Trappaud Rønne, som var initiativtager til PUST
siger: ”Ligegyldigt, om man har hjulpet et eller tusind
mennesker, så er det lige vildt hver gang. Jo større vi bliver,
desto bedre, for så kan vi hjælpe flere mennesker. Og vi
ønsker at være her, så længe der er behov for os.” n

PUST ER EN FRIVILLIG
SOCIAL FORENING,
SOM TILBYDER
SAMTALEGRUPPER FOR
MENNESKER I SORG
OG SKILSMISSE. PUST
AFHOLDER GRUPPER
I DIANALUND OG
SORØ. GRUPPERNE
MØDES HVER 14. DAG.
ET FORLØB KØRER
OVER 12 GANGE. PUST
SAMARBEJDER MED
SORØ KOMMUNE, SOM
HENVISER BORGERE TIL
SAMTALEGRUPPERNE.
Før en frivillig kan lede grupperne
i PUST, skal hun gennemgå
foreningens introkursus. Derud
over deltager de frivillige løbende
i supervision og mødes med de
andre frivillige til caféaftner, hvor
de kan snakke om de oplevelser,
de har med grupperne.

I SAMTALEGRUPPERNE MØDES BØRN, UNGE OG
VOKSNE I SAMTALEGRUPPER OG TALER OM SORG
OG SKILSMISSE. STINE THOMSEN ER EN AF DE
FRIVILLIGE, SOM LEDER SAMTALEGRUPPERNE.
> PUST.NU
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SORØ FORSYNING
”VANDFORSYNING ER MERE
END 100 ÅR GAMMEL.
SÅ VI HAR VÆRET I GANG
LÆNGE FØR, VI TALTE
OM VERDENSMÅL”

KLIMAVENLIGT
DRIKKEVAND

DET KØLIGE, KLARE VAND LØBER UD AF VANDHANEN. Noget
af det drikker vi. Direkte fra hanen. Andet tager vi bad i. Og
meget af det løber ud i afløbet og tilbage til rensningslægget.
I Danmark tager vi det for givet, at vi kan drikke vandet
fra hanen. At det kan lade sig gøre, skyldes blandt andet
Sorø Forsyning, som sørger for, at der altid er rent vand
til forbrugerne. Vandet bliver målt for uønskede stoffer,
og spildevandet ledes ind i rensningsanlæg, der sorterer
næringsstoffer fra, så vandet igen er rent, og det overskydende
slam kan bruges som gødning på landmandens marker.
Verdensmål 6 handler om rent vand og sanitet. Men
verdensmål er ikke noget, de tænker så meget over hos
Sorø Forsyning. For, som direktør Anders Johansen
siger: ”Rent vand og spildevand er jo vores kerneopgave.
Vandforsyning er mere end 100 år gammel. Så vi har
været i gang længe før, vi talte om verdensmål.”
Alligevel arbejder Sorø Forsyning hele tiden på at blive
mere bæredygtige og minimere udledningen af CO2. Siden
forsyningsvirksomheden i 2010 blev udskilt fra Sorø
Kommune, er CO2-aftrykket reduceret med 45 procent.

I 2020 bestod halvdelen af Sorø Forsynings udledning
af drivhusgasser fra lattergas. ”Man kan fjerne
noget af lattergasudledningen ved at skrue på nogle
knapper på anlægget, så det har vi sat i værk,” siger
Anders Johansen. Målet er, at selskabet i 2030
har reduceret udledningen af drivhusgasser fra
spildevandshåndtering med 63 procent i forhold til 2020.
Sorø Forsyning sparer også CO2 ved at fjernovervåge udstyret
på pumpestationerne, så de ikke bruger brændstof, når det
ikke er nødvendigt. Der er solceller på taget og LED-lys i
lamperne. Der står også elbiler på ønskesedlen. Men Anders
Johansen afventer stadig, at der bliver produceret elbiler, som
kan trække det nødvendige udstyr til for eksempel blinklys.
Så indtil videre må elbilerne vente, til teknologien er klar.
”Vores mål er at drikkevand skal være CO2-neutralt i
2030. Det bliver vi ved, at aftrykket fra strøm falder,
fordi vi bruger grøn strøm. Og så planter vi klimaskov
inden 2030 for at nå i mål,” siger Anders Johansen. n

SORØ FORSYNING
ARBEJDER MED ET
GRØNT REGNSKAB. DET
KAN DOKUMENTERE
POSITIVE UDVIKLINGER,
OG KAN BRUGES TIL
AT VISE, HVOR SORØ
FORSYNING KAN GØRE
EN EKSTRA INDSATS
FOR AT GAVNE MILJØET.
Sorø Forsyning er frontløber på
måling af vandspild. Ved hjælp
af et program, der med kunstig
intelligens og machine learning
analyserer data, overvåges
udpumpning fra vandværket
og giver alarm, hvis der er
vandspild. Det er det første og
eneste anlæg i Danmark, der
kan det. På et år er vandspildet
halveret fra 14 procent til syv
procent. Programmet er udviklet
i samarbejde med studerende
fra Københavns Universitet.

SORØ FORSYNING VAR DE FØRSTE I DANMARK,
DER INDVANDT VARME FRA SPILDEVAND I
RENSNINGSANLÆG. VARMEN BRUGES TIL
OPVARMNING AF BYGNINGER OG VAND.
> WWW.SOROEFORSYNING.DK
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BÆREDYGTIGE OPLEVELSER
I LOKALOMRÅDET

DET STARTER
ALTID MED
EN BEGEJSTRING

”BÅDE NATUREN OG
KULTURHISTORIEN ER MEGET
NÆRVÆRENDE I SORØ”

DANSKERNE GÅR TUR SOM ALDRIG FØR. Halvandet år i
pandemiens skygge har givet staycation-trenden vind i sejlene,
og flere og flere får øjnene op for de mange oplevelser, der
venter lige rundt om hjørnet eller rundt om næste sving på
skovstien. Og selvom de færreste nok tænker på, at de er
en del af en bæredygtig trend, når de snører traveskoene
eller pumper cyklen og begiver sig gennem det smukke
sommerland, så bidrager de lokale oplevelser til et mere
bæredygtigt lokalområde – og en bæredygtig verden.

”Både naturen og kulturhistorien er meget nærværende
i Sorø. Vi er optaget af at formidle noget af al den kultur
og kulturhistorie, samtidig med at folk får nogle fine
naturoplevelser,” fortæller Pernille Simonsen. ”Hvis du følger
en rute, så er der nogen, der har udvalgt noget for dig. Tænkt
nogle tanker. Det giver en anden oplevelse end, hvis du ’bare’
går en tur. Det spontane er skønt, men der er også noget i,
at nogen har sørget for, at du får noget ekstra med. Noget
viden eller måske et sted, du ikke selv ville have opsøgt.”

Hver gang, vi finder oplevelser i vores nærområde i
stedet for at rejse længere væk, gør vi en god gerning
for klimaet. Og når vi spiser en is undervejs på turen,
lægger vi en mønt hos de lokale handlende og bidrager
til, at vi også i morgen har lokale butikker.

”Når vi udvikler ruter, så giver vi os selv det kreative benspænd,
at der både skal være en naturoplevelse og noget kulturelt. Jeg

Pernille Simonsen fra Sorø Bykontor og kulturkonsulent Mette
Tingholm kender oplevelsesmulighederne i lokalområdet
bedre end de fleste – og de er vilde med at dele ud af deres
viden. Sammen har de udviklet fire tematiserede cykelruter
med tilhørende podcasts og fire gåruter, som formidler
områdets kunst, arkitektur og natur. Nyeste skud på stammen
er oplevelsesplatformen kultureninaturen.dk, som samler
en bred vifte af oplevelser i kultur, natur og historie og
henvender sig til både borgere og turister.

tror ikke, vi kunne have gjort det, hvis ikke vi havde boet her
selv og haft en stor begejstring for lokalområdet. Vi formidler
steder og oplevelser, som vi selv godt kan lide. Det er altid dér,
det starter. Med en begejstring, en lyst til at dele ud af noget.” n

MED TIL ET
BÆREDYGTIGT LOKALSAMFUND HØRER OGSÅ,
AT DER ER OPLEVELSESMULIGHEDER I
LOKALOMRÅDET. PÅ
NATURENINATUREN.DK
FINDER DU OPLEVELSER
OG AKTIVITETER FOR
OMTRENT ENHVER SMAG.
På kultureninaturen.dk og
oplevsorø.nu kan du finde
cykelruter i varierende
længde, som fører dig gennem
områdets skønne natur og
bemærkelsesværdige historie.

OPLEVELSESPLATFORMEN KULTURENINATUREN ER
UDVIKLET I SAMARBEJDE MELLEM SORØ KOMMUNE
OG DESTINATION SJÆLLAND. DEN GUIDER TIL NATUROG KULTUROPLEVELSER FOR HELE FAMLIEN.
> KULTURENINATUREN.DK
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HØRKRAM FOODSERVICE
”VI ER STOLTE OVER, AT VI OGSÅ
PÅ TRANSPORTOMRÅDET
ARBEJDER HEN IMOD EN
GRØNNERE FREMTID”

BILEN
ER
LASTET
MED
GRØNT
NÆSTEN LYDLØST KØRER DEN STORE LASTBIL IND i
storbyens tætbeboede områder. Chaufføren har trykket
på knappen, der sætter hybridlastbilen til at køre på
ren el. På den måde reducerer han CO2-udslippet og
generer beboerne mindst muligt, når han er i København
for at levere fødevarer fra Hørkram Foodservice.
Virksomheden med hovedsæde i Sorø er en af Danmarks
største leverandører af fødevarer. Hørkram Foodservice
har en bæredygtig politik, der betyder, at virksomheden
tænker bæredygtighed ind i alt fra fødevarer over
emballage til arbejdsmiljø og grøn energi. Og nu er turen
kommet til transporten. Ved udgangen af 2021 forventer
virksomheden at have 21 hybridlastbiler. Lastbilerne
oplades hovedsageligt ved opsamling af bremseenergi.
”På transportområdet er hybridlastbiler det første skridt.
Vi vil gerne helt væk fra diesel og over på en fuldstændig
bæredygtig platform,” fortæller centerdirektør Claus Bredvig.

Hybridlastbilerne er indrettet med tre kølerum med hver
sin temperatur. Det gør det muligt at samle al leverance
til samme kunde i én bil, så miljøet ikke bliver belastet
unødigt med flere kørsler. Kølerummene køles med CO2,
som er opsamlet under produktion af biogas produceret
af affaldsprodukter. Når den genbruges i lastbilerne,
bliver bilernes køleanlæg næsten CO2-neutrale.
En tredjedel af lastbilernes energiforbrug går til køling.
”Ved at erstatte med CO2-køling har vi reduceret CO2udslippet med en tredjedel. Vi er stolte over, at vi også
på transportområdet arbejder hen imod en grønnere
fremtid for vores børn,” siger Claus Bredvig. n

HØRKRAM FOODSERVICES HYBRIDLASTBILER SPARER
OP MOD 15 PROCENT
BRÆNDSTOF. BILERNE
KAN KØRE OP TIL 15
KILOMETER PÅ EL.
Hørkrams indsats for bæredygtig
transport bliver ud over
investering i hybridlastbiler også
styrket gennem optimering af
brændstofforbruget. Virksomhedens chauffører deltager
løbende i efteruddannelse i
miljøvenlig kørsel. Og virksomheden fører statistik over det
samlede brændstofforbrug,
så den løbende kan optimere
forbruget på den enkelte rute.

HØRKRAM FOODSERVICES HYBRIDLASTBILER
ER INDRETTET MED LAV INDSTIGNINGSHØJDE.
SÅ UDOVER KLIMAGEVINSTEN GAVNER
LASTBILERNE OGSÅ ARBEJDSMILJØET OG
TRAFIKSIKKERHEDEN, DA CHAUFFØREN ER I
ØJENHØJDE MED DE BLØDE TRAFIKANTER.
> HOKA.DK
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PILEGÅRDSTREKANTEN
”VI HAR TAGET AFSÆT I
KOMMUNALBESTYRELSENS
ØNSKE OM AT TÆNKE
BÆREDYGTIGT”

ET
RART
STED
AT
BO
INSEKTER, DER FLYVER MELLEM BLOMSTRENDE
BUSKADSER. Børn, der leger på vejen i de lyse
sommeraftener. Voksne, der går tur eller får en sludder
med naboen. Med andre ord: Et sted, der summer af
liv. Et sted, man har lyst til at være. Lyst til at bo.
Sådan forestiller Malene Jensen og Ellen Sloth Christensen
sig, at det kommende boligområde Pilegårdstrekanten
i Dianalund vil blive, når området om en årrække er
færdigudviklet. Sammen har de været med til at udvikle
ideerne og tegne stregerne til det nye boligområde, der
er planlagt til at rumme cirka 300 boliger fordelt på seks
områder med hver deres særlige udtryk og beplantning.
Malene som projektleder og arkitekt i rådgivervirksomheden
Årstiderne/Sweco og Ellen som planlægger i Sorø Kommune.
”Vi har taget afsæt i kommunalbestyrelsens ønske om at
tænke bæredygtigt. Og så har vi forsøgt at omsætte det
og skabe et boligområde, som passer til lokalområdet
og til placeringen i udkanten af Dianalund, på grænsen
mellem by og land,” fortæller Ellen Sloth Christensen.

Det bæredygtige ses især på tre måder. Ved at skabe rum
for mange boligformer håber arkitekterne, at området
vil appellere til mange forskellige mennesker. Og ved
at stille krav om brug af bæredygtige materialer ønsker
de at sætte en retning uden at låse bygherrerne fast.
Endelig har naturen og biodiversiteten fået en helt særlig
plads i udstykningen, forklarer Malene Jensen.
”Vi har taget udgangspunkt i grundige analyser af
jorden og naturen i området, så de planter der kommer
til at vokse, bliver nogle som hører naturligt hjemme
på stedet og som øger biodiversiteten. Vores mål er at
skabe både sammenhæng og variation og samtidig give
gode levebetingelser for både dyr, planter og mennesker
igennem en sammenhængende grøn struktur. Det er
faktisk det, jeg er allermest stolt over i hele planen.” n

PILEGÅRDSTREKANTEN
I DIANALUND ER
ET 175.000 M2
STORT OMRÅDE
TÆT PÅ BYCENTER,
BIBLIOTEK, SKOLE,
DAGINSTITUTIONER
OG MED UDSIGT OVER
ÅBNE MARKER.
Området kommer til at rumme
både rækkehuse, etagehuse
og parcelhuse, i alt cirka 300
boliger og cirka 700 beboere.
De første grunde ventes udbudt
til salg i løbet af 2022.

DIANALUNDS NYE BYDEL PILEGÅRDSTREKANTEN
SKAL UDFORMES SÅ BÆREDYGTIGT SOM MULIGT.
> SOROE.DK
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GRØN RENGØRING
I SORØ KOMMUNE

GRØN RENGØRING
GAVNER
BØRN,
MEDARBEJDERE
OG MILJØ

”DEN GRØNNE RENGØRING
ER ET EKSEMPEL PÅ,
AT BÆREDYGTIGHED
OG SUNDHED GÅR
HÅND I HÅND”

NÅR GUSTAV KRAVLER LYSTIGT HEN OVER GULVET I VUGGESTUEN, eller Vigga sejrsstolt viser pædagogen i børnehaven,
at hun har lært at slå en kolbøtte, er gulvet under børnenes
fingre vasket i rengøringsmidler, der er fri for skrap kemi.
I 2020 indførte Sorø Kommune nemlig grøn rengøring
og skiftede alle rengøringsmidler og -redskaber ud med
svanemærkede eller miljøcertificerede produkter.
Forud for beslutningen havde kommunen testet de nye
redskaber i en periode og vurderede, at kvaliteten var
tilfredsstillende. Det første halvandet år med de miljøcertificerede produkter er gået over forventning. Kvaliteten
holder, og produkterne fungerer godt i brug. Dog kunne
ergonomien i gulvmopperne være bedre – og derfor er Sorø
Kommunes rengøring gået med i et samarbejde med
leverandøren om at udvikle en ny og mere ergonomisk moppe,
som naturligvis også bliver miljøcertificeret.
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I 2020 SKIFTEDE SORØ KOMMUNE ALLE
RENGØRINGSMIDLER OG REMEDIER UD
MED SVANEMÆRKEDE PRODUKTER.
VORES VERDEN VORES MÅL

”Den grønne rengøring er et eksempel på, at bæredygtighed
og sundhed går hånd i hånd,” siger faglig koordinator i
Teknik, Miljø og Drift, Pernille Carlsen. ”Produkterne giver
et sundere indeklima for børnene og et bedre arbejdsmiljø
for medarbejderne. Og så belaster de miljøet mindre både
i produktionen, og når de er i brug. Ved at efterspørge de
miljøcertificerede produkter er vi også med til at skubbe
vores leverandør i en mere bæredygtig retning.”
Enkelte produkter findes der endnu ikke miljøcertificerede
alternativer til. Det gælder for eksempel det middel,
som bruges til at fjerne harpiks fra gulvet i kommunens
sportshaller. Her håber Pernille Carlsen, at dialogen
med leverandøren er med til at bane vej for, at sundere
produkter bliver udviklet.

ALLE SORØ
KOMMUNES CIRKA
152.000 KOMMUNALE
KVADRATMETER I
DAGINSTITUTIONER,
SKOLER, PLEJECENTRE,
BOTILBUD OG KONTORER
MV. ER OMFATTET AF DEN
GRØNNE RENGØRING.
Rengøringsartiklerne er indkøbt
under POGI, Partnerskab for
Offentlige Grønne Indkøb,
eller bærer svanemærket.

I samme periode er mange af kommunens biler skiftet ud med
elbiler. Når ”flyverne” i rengøringen kører rundt mellem de
forskellige institutioner og skoler, sker det i en af afdelingens
fire elbiler. Og det er en fornøjelse, fortæller Pernille Carlsen.
”De kører simpelthen drøngodt. De larmer ikke, de er hurtige
i optrækket og ja, de er bare rigtig gode at køre i.” n
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SKOVHAVE PORTALEN
”VORES MISSION ER AT
SKABE ET RUM I NATUREN,
HVOR DER ER PLADS
TIL DYR, INSEKTER
OG MENNESKER”

PERLEMORSOMMERFUGLENS
PARADIS
DE RØDE ORPINGTONHØNS GÅR FRIT RUNDT I HAVEN,
mens den stolte hane galer og nysgerrigt kommer hen
for at byde velkommen til den eventyrlige skovhave.
Kun et gammelt, mosbegroet stendige adskiller haven
fra bøgeskoven, hvor ravnen med sit karakteristiske
hæse kald akkompagneres af fasanens skræppen.
Her i Bodiana og Leif Hansens have ved Store
Enemærke skov mærker man roen.
Det er 70 år siden, Leif Hansens forældre flyttede ind
i den stråtækte skovløberbolig Enemærke. Siden er
grunden langsomt blevet forandret til et bæredygtigt
paradis, der tiltrækker fugle, insekter og andre dyr.
I den lille dam, hvor guldfiskene svømmer rundt, bor
der også en grøn frø, som sidste år fik seks unger.

Et vigtigt fokus for de to haveentusiaster er fællesskab, natur,
ro og nærvær. Derfor vil parret gerne åbne haven, så også
andre kan få glæde af den og opleve roen og naturen. I haven
arrangerer de picnic-koncerter og Kunst i Pinsen. De har også
holdt spirituelt og kreativt marked, julestue og åben have.
Den bagerste del af haven er indrettet som en sansehave.
Her kan man ad snoede stier bevæge sig rundt mellem
granerne, staudebedene og frugtlunden og sætte sig på en
af bænkene, som Leif Hansen har lavet og skåret på eget
savværk af lærketræ fra Store Enemærke Skov. I den tre
tønder land store have kommer der hele tiden nyt til. Lige
nu arbejdes der på at bygge et udekøkken, og hønsene har
fået nyt hus. Præcis som naturen er haven hele tiden under
forandring – men ganske langsomt, så sjælen kan følge med. n

BIODIVERSITETEN I
DANMARK ER UNDER
PRES. MEN IKKE I
BODIANA OG LEIF
HANSENS HAVE.
HER HAR NATUREN
FRIE RAMMER, OG
DYR OG MENNESKER
KAN FINDE RO.
Skovløberboligen Enemærke
er ejet af Stiftelsen Sorø
Akademi. Den har i 70 år været
lejet af familien Hansen.

Parrets arbejde med haven er med til at bevare en alsidig
og varieret natur. Og haven tiltrækker og giver ly til
truede arter. I tæppet af blå violer sværmer den rødlige
perlemorsommerfugl rundt. Den sjældne sommerfugl
findes kun seks steder i Danmark. Blandt andet i Nordskov
ved Stenlille. Og så i her i Bodiana og Leif Hansens have.

BESØGENDE ER VELKOMNE I SKOVHAVE PORTALEN.
HOLD ØJE MED ARRANGEMENTER.
> SKOVHAVEPORTALEN.DK
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ICON HAIRSPA
”VI VILLE GERNE KUNNE
LOVE KUNDERNE, AT
PRODUKTERNE ER
BÆREDYGTIGE HELE
VEJEN IGENNEM”

GRØNT
HÅR
UDEN
PARABENER
PLASTFLASKER OG DÅSER I DOUCHE FARVER står
linet op på glashylderne i mødelokalet hos Sorøvirksomheden ICON Hairspa. Emballagen indeholder
shampoo, olie, balsam og andre hårprodukter, som bruges
af professionelle frisører rundt omkring hos landets
frisørsaloner. Men selvom produkterne ved første øjekast
ligner alle andre hårprodukter, er der en vigtig forskel.
ICON Hairspa er nemlig en af de forhandlere af hårprodukter, som går forrest i arbejdet for en bæredygtig
fremtid. Virksomheden var eksempelvis en af de første
leverandører af hårspray, der ikke skader ozonlaget.
”Vi har altid været meget bevidste om bæredygtigt forbrug
og produktion. Derfor undgår vi skadelige kemikalier
og bruger så vidt muligt naturlige ressourcer i vores
produkter. Og når vi bruger naturlige ressourcer, skal der
være nok af dem, så vi ikke efterlader et aftryk,” siger
Anker Geertsen, som er direktør for ICON Hairspa.

”Vi undgår stoffer, der skader vandmiljøet. Vi har produktserier,
der er silikonefri. Der findes silikoner, som ikke er skadelige
for mennesker, men som har svært ved at blive nedbrudt i
naturen. Dem undgår vi også,” forklarer Anker Geertsen.
Det er ikke bare indholdet i de farvestrålende flasker, der
skal være bæredygtigt. Det skal emballagen også. Noget af
emballagen er lavet af genbrugsplast, andet er produceret
af havplast. Anker Geertsen vil gerne kunne garantere
overfor kunderne, at alle ICON Hairspa’s produkter er 100
procent bæredygtige. Men det kan endnu ikke lade sig gøre.

ICON HAIRSPA
FORHANDLER
HÅRPRODUKTER TIL
PROFESSIONELLE
FRISØRER I HELE LANDET. VIRKSOMHEDEN
GÅR FORAN, NÅR DET
GÆLDER BÆREDYGTIGE
PRODUKTER.
ICON Hairspa har cirka 25
fastansatte medarbejdere.

”Vi kunne godt tænke os, at der kom et retursystem for
plastemballage, så vi kunne garantere kunden, hvad der
sker, efter vi har sendt emballagen videre. Men vi er ikke
herre over hele kæden. Vi ville gerne kunne love kunderne,
at produkterne er bæredygtige hele vejen igennem. Det kan
vi ikke endnu. Men det er målet,” siger Anker Geertsen. n

Den bæredygtige tilgang handler for ICON Hairspa både
om mennesker og miljø. Når virksomheden styrer uden
om skadelige parabener og silikoner, er det både af hensyn
til kundernes sundhed, og i lige så høj grad af hensyn til
miljøet, når produkterne bliver skyllet ud af håret.

STYLE BY S I SORØ ER EN AF DE FRISØRSALONER,
DER VASKER OG FARVER KUNDERNES HÅR I
BÆREDYGTIGE PRODUKTER FRA ICON HAIRSPA.
> ICONHAIRSPA.DK
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LYNGE LOKALRÅD
”FOLK DRAGER OMSORG
FOR HINANDEN OG GIVER
EN HÅND MED, HVOR DER
ER BRUG FOR DET”

FÆLLESSKAB
PÅ
FÆLLEDEN
INSEKTERNE SUMMER OM TRÆERNE I DEN LILLE
FRUGTLUND på Lynge Fælled. Hvert år udvides lunden
med et årstræ. Egentlig var ideen, at der skulle plantes et
træ for hvert barn, der bliver født i Lynge. Men der bliver
født så mange, at det hurtigt kunne taget overhånd. For
landsbyen med de godt 200 indbyggere er et sted, hvor
folk gerne vil bosætte sig. Og ifølge formand for Lynge
Lokalråd, Abelone Bergløv, myldrer det med børn.
Derfor har lokalrådet taget initiativ til etablering af
en ny legeplads på Lynge Fælled, som er det centrale
samlingssted i landsbyen. Legepladsen, som er bygget
i bæredygtige naturmaterialer, bruges flittigt.
Tilflyttere bliver som noget af det første budt
ind i landsbyfællesskabet. ”Nye beboere får en
blomst og et års medlemskab af lokalrådet i
indflyttergave,” fortæller Abelone Bergløv.

Og folk vil gerne være med i fællesskabet. Der er
stor tilslutning til de faste arrangementer. Til Sankt
Hans tændes midsommerbålet og i efteråret fejres
allehelgensaften, hvor børn og voksne samles om varm
suppe i det åbne langhus, der med sine solide bjælker
i douglasfyr er inspireret af vikingernes langhuse.
I sensommeren stiller lokalrådet et mosteri op, og
landsbyboerne kommer med æbler, som de sammen
presser til most, som de fordeler imellem sig.
Fællesskabet og trivslen er omdrejningspunktet i Lynge.
”Her er plads til at være sig selv, hvis det er det, man

LYNGE LOKALRÅD
ARBEJDER FOR
ET BÆREDYGTIGT
LOKALSAMFUND MED
FÆLLESSKAB OG
TRIVSEL FOR ALLE.
I Sorø Kommune er der 16 lokalråd
og lokalforeninger. Ud over en årlig
driftsbevilling kan lokalrådene
søge tilskud fra en særlig
udviklingspulje. Det er herfra,
Lynge Lokalråd har fået midler
til etablering af en legeplads.

har lyst til. Men folk drager omsorg for hinanden og
giver en hånd med, hvor der er brug for det. Og alle
er velkomne til at byde ind med ideer til fællesskabet
på Fælleden,” fortæller Abelone Bergløv. n

LEGEPLADSEN OG LANGHUSET PÅ LYNGE
FÆLLED DANNER RAMME FOR MANGE
FÆLLES AKTIVITETER I LANDSBYEN.
> SOROE.DK/POLITIK/LOKALRAAD
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ASIROS NORDIC
”VI VALGTE AT GÅ IND OG BETALE
AVLERNE EN DEL MERE END
MARKEDSPRISEN, FORDI VI GERNE
VILLE BEVARE DET HER BÆR”

GAMLE
KIRSEBÆR
PÅ
NYE
FLASKER
DEN GAMLE, DANSKE KIRSEBÆRSORT STEVNSKIRSEBÆR
er smækfyldt med attraktive stoffer. Stofferne har
potentielt positive virkninger som at forsinke kroppens
aldringsproces, stabilisere blodsukker og stabilisere søvn.
Kirsebærrets positive virkning forskes der i på laboratoriet
i den danske forsknings- og udviklingsvirksomhed
Asiros A/S og datterselskabet Asiros Nordic A/S. Her
undersøger forskerne hvilke aktive stoffer fra naturen,
der kan bruges i forebyggelsen af sygdomme eller
hjælpe til en øget livskvalitet med mere energi.
Det var i sidste time, at Asiros opdagede stevnskirsebærrets
særlige, positive egenskaber. Kirsebæravlerne var
presset af konkurrencen fra Polen, og rundt om i landet
var avlerne begyndt at fælde deres kirsebærtræer og
lukke produktionen. Men Asiros ville gerne bevare de
gamle kirsebær. ”Vi valgte at gå ind og betale avlerne en
del mere end markedsprisen, fordi vi gerne ville bevare
det her bær,” fortæller COO/Commercial direktør Carsten
Aalund. Kirsebærtræerne fik lov at stå, og Asiros har i
dag kontrakter med avlere over hele Sjælland og Fyn.

I de store ståltanke i virksomhedens produktionshal
udvinder Asiros stoffer fra bær, frugt og hyldeblomst. De
sunde koncentrater og ekstrakter sælges til produktion af
kosttilskud, sundhedsbarer og safter. Bær og hyldeblomster
er virksomhedens primære råvarer, men den forarbejder
også frugt og grøntsager til brug i drikkevarer, børnemad,
marmelade og mejeriprodukter. Ingefær udgør desuden en
væsentlig del af Asiros sortiment. Fødevarevirksomheden
producerer 6,5 millioner ingefærshots om året, som blandt
andet eksporteres til USA, Canada, Mellemøsten og EU.
Da Asiros Nordic i 2016 overtog fabrikken i Sorø,
lagde virksomheden en forretningsstrategi, hvor den
satsede på gamle danske bærsorter og på økologi. I
dag er 60-70 procent af produktionen økologisk.

ASIROS NORDIC A/S
ANVENDER GRØN
STRØM FRA DANSKE
VINDMØLLER.
I PRODUKTIONEN
AF PULVER OG
KONCENTRATER
GENANVENDER
VIRKSOMHEDEN
OVERSKUDSVAND
FRA BÆR OG FRUGT
TIL RENGØRING
OG LUFTKØLINGSSYSTEMER, SOM
FORDAMPES TILBAGE
TIL NATUREN.

”Vi kunne se en stor international efterspørgsel efter økologi
og nordiske produkter. Vi bryster os af at være en bæredygtig
virksomhed med fokus på sundhed, økologi og omsorg for
naturen. Men vi arbejder også bæredygtigt, fordi det er en god
forretning, som vi tror, har en fremtid,” siger Carsten Aalund. n

ASIROS NORDIC PRODUCERER JUICE,
KONCENTRATER OG PULVER FRA BÆR OG FRUGT
TIL FØDEVARE- OG HELSEINDUSTRIEN.
> ASIROSNORDIC.COM
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SORØ KOMMUNE OG DK2020
”DANMARK ER DET FØRSTE
LAND I VERDEN, SOM
ARBEJDER SYSTEMATISK
MED KLIMAHANDLEPLANER
PÅ KOMMUNALT NIVEAU.
DET ER UNIKT”

KLIMAET
KALDER

HVIS DANMARK SKAL NÅ I MÅL MED DEN AMBITIØSE
MÅLSÆTNING OM AT VÆRE CO2-NEUTRAL I 2050, skal
der fart på. Hverken staten, kommunerne, borgerne
eller erhvervslivet kan løfte opgaven alene. Alle
kræfter skal i sving – og hellere i dag end i morgen.
I Sorø Kommune bliver der arbejdet med klimaindsatsen
– Verdensmål 13 – på flere måder. Dels er der fokus på
at reducere kommunens egen CO2-udledning gennem
energiforbrug og energiforsyning, indkøb af varer og
transport – og dels har kommunen en vigtig rolle at
spille ved at gå i dialog med erhvervsliv og borgere
og være med til at motivere til klimahandling.
Sorø Kommune er gået med i DK2020-netværket, som er
et netværk af kommuner, der alle arbejder ambitiøst med
deres klimahandleplaner ud fra målsætningerne om at
reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030 og opnå
fuld CO2-neutralitet i 2050. Undervejs får kommunerne
rådgivning af Realdania og den grønne tænketank Concito.
Fundamentet for klimaindsatsen blev lagt allerede, da
kommunalbestyrelsen i 2018 valgte at tage pejling efter
FN’s verdensmål. Med DK2020 har Sorø Kommune taget
skridtet videre og er trådt ind i en forpligtende ramme,
som udstikker en markant kurs for de kommende år.

”Danmark er det første land i verden, som arbejder
systematisk med klimahandleplaner på kommunalt
niveau. Det er unikt,” siger Tanja Jørgensen, som er
en af to projektledere på DK2020-samarbejdet i Sorø
Kommune. Hun fortæller, at klimaindsatsen skal ses som
en omstillingsopgave, der angår os alle. Hele samfundet,
både det offentlige, private og civilsamfundet. Vi skal alle
lære at ændre ting i måden, vi bygger huse på, spiser
på, transporterer os på, dyrker jorden på, for blot at
nævne nogle af de områder, som kalder på omstilling.

DK2020 ER ET NETVÆRK
AF 65 KOMMUNER,
SOM HAR FORPLIGTET
SIG TIL AT UDARBEJDE
KLIMAHANDLEPLANER,
DER VISER VEJ TIL FULD
CO2-NEUTRALITET I 2050.

Tanja Jørgensen fortæller, at især skolerne spiller en helt

Klimaindsatsen i DK2020 er
baseret på den internationale
standard ’The Climate Action
Planning Framework’, CAPF,
som er udviklet af C40netværket, der består af de

afgørende rolle i forhold til adfærdsændringer. ”Det er her vi
møder fremtidens voksne. Man kan se, hvor meget mange unge
har taget klimadagsordenen til sig. De er så seje,” siger hun.

40 mest klimaambitiøse byer
i verden. CAPF-tilgangen
sikrer, at der bliver set på alle
aspekter af klimapåvirkningen.

Forude venter et omfattende stykke arbejde. Et arbejde, som
forhåbentlig vil blive hjulpet på vej af statslig regulering, men
hvor kommunernes vigtigste redskab bliver dialogen. Dialogen
med erhvervslivet, med landbruget og med borgerne. Helle
Wiben Jensen, som er den anden projektleder på DK2020samarbejdet i Sorø Kommune, siger: ”Der vil komme mange
beslutninger undervejs, som ikke bliver nemme. Klimaarbejdet
er på én gang utrolig konkret og samtidig langsigtet. Jeg
er enormt stolt og glad over at arbejde i en kommune,
hvor kommunalbestyrelsen tager det ansvar på sig.” n

SORØ KOMMUNE ER MED I DK2020-NETVÆRKET FOR
LANDETS MEST KLIMAAMBITIØSE KOMMUNER.
> REALDANIA.DK/PROJEKTER/DK2020
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SANDSTONE NATURSTEN
”VERDENSMÅLENE HJÆLPER OS MED
AT FORTÆLLE OM DE TING, VI GØR”

900 MILLIONER ÅR
GAMLE STEN
FINANSIERER
HOSPITALSSENGE
I INDIEN
STENBELÆGNING I LYSE FARVER. Gule, blå, røde, grønne
og grå. Lagt i tern, sildebensmønster og som store tunge
trappesten. Sandstones udstillingshave lidt uden for Sorø
er som at træde ind i et lille paradis med små haverum
omkranset af træer, busker og blomster. De farverige
belægninger består af 900 millioner år gamle sandsten.
Stenene bliver udvundet i indiske stenbrud, hvor Sandstone
har et tæt samarbejde med en familie, der ejer flere brud.
Gennem årene er den bæredygtige tankegang kommet til at
spille en stadigt større rolle i virksomheden. ”Verdensmålene
har været gode for os, fordi de hjælper os med at fortælle
om de ting, vi gør. De har givet os en platform, så vi kan
gøre opmærksom på, at anstændig opførsel overfor
vores medmennesker sagtens kan være en del af en god
forretning,” fortæller direktør for Sandstone, Søren Wiberg.
Sandstone er blandt andet med til at finansiere et hospital
i Indien, som deres indiske samarbejdspartner har taget
initiativ til. Flere tilknyttede ambulancer sørger for ugentlige
lægebesøg i fjerntliggende stenhuggerlandsbyer. Da
Sandstone gik ind i hospitalsprojektet, skete det som en
naturlig udvikling i samarbejdet med deres indiske partner.

Men da Søren Wiberg gerne ville gøre mere, hentede han
inspiration fra verdensmålene. Ideen til en aftenskole på det
indiske hospital opstod, da det gik op for Søren Wiberg, at
når hospitalspersonalet går hjem, står kontorerne tomme.
Det udnytter virksomheden nu, så unge indere kan komme
i aftenskole på hospitalet og lære at bruge en computer.
”Hvis du bor i Indien og kan noget med computer, er du ret
sikker på at kunne skaffe dig et arbejde. På den måde får vi
skabt økonomi ind i familierne,” fortæller Søren Wiberg.
Men kan man overhovedet tale om bæredygtighed, når man
fragter sten fra den ene side af jorden til den anden? Det
hurtige svar er ja. Faktisk kan det være mere CO2-venligt at
anvende sandsten fra Indien end andre materialer, der er
udvundet tættere på Danmark. En granitflise fra Sverige kan
kræve to-tre gange mere CO2. Mens en danskproduceret
betonsten belaster CO2-regnskabet op til fem gange mere
end den indiske sandsten. Det skyldes blandt andet, at
Sandstone fragter stenene med skib, som er langt mere
miljøvenligt end at transportere med lastbil. Desuden har
sandsten flere iboende kvaliteter, som gør at stenbrydningen
kræver væsentligt mindre energi end cementproduktion. n

SANDSTONE DONERER
HVERT ÅR EN LILLE DEL
AF DERES OVERSKUD TIL
ET HOSPITAL I REWARI
I JAIPUR I INDIEN. DET
HAR 18 LÆGER ANSAT,
135 SENGEPLADSER
OG TILBYDER GRATIS
LÆGEHJÆLP. TO GANGE
OM MÅNEDEN BESPISER
SANDSTONE 800 INDERE.
Sandstone er kåret som Gazelle
fem år i træk. Virksomheden
har 20 ansatte og ligger mellem
Kirke Flinterup og Nyrup.

SANDSTEN FRA INDIEN ER ET BÆREDYGTIGT
MATERIALE TIL BLANDT ANDET BELÆGNING I HAVER.
I VIRKSOMHEDENS UDSTILLINGSHAVE KAN MAN SE,
HVORDAN LAGENE I DE STORE, HÅRDE STEN GENNEM
MILLIONER AF ÅR ER BLEVET PRESSET SAMMEN.
> SANDSTONE.DK
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CAFÉ TID
”JEG HAR EN GOD FORNEMMELSE
AF, HVOR MEGET DEN ENKELTE KAN
KLARE. PÅ DEN MÅDE KAN JEG
HJÆLPE BÅDE DEN LANGTIDSSYGE
OG SAGSBEHANDLEREN MED AT
FINDE DET RETTE TILBUD, DER
KAN FÅ DEN SYGE VIDERE I LIVET”

TID
TIL
ANSTÆNDIGHED
EN CHEESECAKE MED BROMBÆR OG STORE COOKIES
med chokolade frister i glasmontren i den lille Café Tid i
Stenlille. Bag disken står Lone Krause. Hun kan noget i et
køkken, og hun brænder for socialt arbejde. Men mange års
køkkenarbejde har resulteret i slidgigt og fire diskusprolapser
i ryggen, som giver Lone Krause kroniske smerter. Så i foråret
2020 besluttede hun sig for at tilpasse sit arbejdsliv til et liv,
hvor hun laver det, hun er god til og samtidigt kan passe på
sin ryg, og hjælpe andre med at komme videre efter sygdom.
Som selvstændig i Café Tid kan hun tilgodese det hele.
Caféen er indrettet med broderede stole, ukurante
borde og gamle billeder i rammer, som caféejeren har
fundet i lokale genbrugsbutikker. ”Selv kasseapparatet
og røreskålene er genbrug,” fortæller hun.
Det sociale aspekt er vigtigt i Café Tid, som samarbejder
med jobcentret i Sorø Kommune om langtidssyge,
som skal i arbejdsprøvning. De langtidssyge
kommer i et otte ugers forløb i caféen, hvor de får
afprøvet, hvor meget de er i stand til at arbejde.

”I og med, at jeg selv har været i systemet, ved jeg, hvordan det
kan påvirke én fysisk og psykisk. Jeg har en god fornemmelse
af, hvor meget den enkelte kan klare. På den måde kan jeg
hjælpe både den langtidssyge og sagsbehandleren med
at finde det rette tilbud, der kan få den syge videre i livet,”
siger Lone Krause. Nogle bliver indstillet til førtidspension,
mens andre kan klare et flexjob eller et deltidsjob. På
sigt vil Café Tid også gerne ansætte en flexjobber.

CAFÉ TID HAR FOKUS
PÅ ANSTÆNDIGE
JOBS OG HJÆLPER
LANGTIDSYGE MED AT
KOMME VIDERE I LIVET.

I caféen kan man ud over kaffe og kage også købe tapas, som
man om sommeren kan nyde i den solfyldte baggård. Uden
for caféens åbningstid inviterer Lone Krause forskellige
grupper til at holde arrangementer. En gang om måneden
mødes unge mødre fra Stenlille til mødregruppe i caféen.
Og to gange om måneden samles et kvindenetværk til
alt fra foredrag om ensomhed og spiseforstyrrelser til
stress. Café Tid lægger også hus til en fibromyalgigruppe,
garncafé og en gruppe for pårørende til demente.
Café Tid samarbejder med lokale fødevareproducenter
om vin, øl, æblemost, honning og friske ærtespirer,
som bliver solgt fra disken i caféen. n

CAFÉ TID ER UDEN FOR ÅBNINGSTID MØDESTED
FOR MØDREGRUPPE, KVINDENETVÆRK,
FIBROMYALGIGRUPPE, PÅRØRENDE
TIL DEMENTE OG GARNCAFÉ.
> CAFE-TID.DK
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SORØ BORGERSKOLE OG
SORØ MUSISKE SKOLE

VERDEN
BLIVER
STØRRE

”I MØDET MED MUSIKKEN
LÆRER BØRNENE NOGET
VIGTIGT, SOM DE TAGER MED
SIG VIDERE UD I LIVET”

DET HANDLER OM MEGET MERE END AT KUNNE TRUTTE
GLADE JUL I EN KLARINET eller slå en firefjerdelstakt
på en lilletromme, når eleverne i 3. og 4. klasse på Sorø
Borgerskole får udvidet musikundervisning som led i projektet
OrkesterMester. I løbet af to år lærer eleverne at spille på
et instrument, og de får undervisning i samspil. De bliver
undervist af både skolens musiklærere og af lærere fra
Sorø Musiske Skole. Annette Riis er en af musiklærerne i
projektet. Hun beskriver det, der sker for eleverne, sådan:
”Der åbner sig en ny verden for børnene. De lærer nogle
konkrete færdigheder – noder, rytmer og at spille på et
instrument. Men samtidig sker der en form for dannelse på
et højere plan. Det handler om koncentration og fordybelse.
Om at øve sig og mestre noget. Og også om at være tålmodig
og give plads til hinanden og skabe noget sammen.”

Annette Riis beskriver, hvordan selv urolige børn bliver dybt
koncentrerede og nænsomme, når de får deres instrument
i hænderne. Og hvordan børn, som kan have svært ved at
give plads til andre, gør det som noget helt naturligt, når
der er samspil. Fordi det er nødvendigt, når man spiller
musik. ”I mødet med musikken lærer børnene noget
vigtigt, som de tager med sig videre ud i livet,” siger hun.
Kulminationen på de to års musikundervisning er en
stor koncert i DR’s koncertsal, hvor eleverne spiller
sammen med DR SymfoniOrkestret og OrkesterMesterelever fra andre dele af landet. ”Det er en oplevelse
for livet. At sidde der i koncertsalen sammen med 700
andre børn – det er noget, som giver gåsehud. En kæmpe
oplevelse, man aldrig glemmer,” siger Annette Riis. n

UDDANNELSE HANDLER
OGSÅ OM DANNELSE.
OM AT VORES BØRN
OG UNGE BLIVER
HELE MENNESKER,
SOM MED RESPEKT
FOR FÆLLESSKABET
FORMÅR AT GRIBE,
MESTRE OG UDFOLDE
DERES POTENTIALER.
I OrkesterMester får elever
i 3. og 4. klasse på Sorø
Borgerskole undervisning i et
musikinstrument og i samspil.

Når det gælder musik, bliver læringen meget tydelig,
forklarer Annette Riis. Samtidig oplever eleverne, at
det, de lærer kan bruges til noget – nemlig at spille
sammen med andre. Man bliver en del af noget større.

ORKESTERMESTER ER STØTTET AF NORDEAFONDEN OG KULTURMINISTERIET.
> ORKESTERMESTER.DK
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STENLILLE BOGCAFÉ
”MANGE KOMMER HER OGSÅ FOR
DET SOCIALE. DET FÆLLESSKAB,
DER ER OPSTÅET BLANDT DE
FRIVILLIGE, BETYDER RIGTIG
MEGET FOR FOLKS TRIVSEL”

BRUGTE
BØGER
BLIVER
FOLDET
EN BARBIEDUKKE KLÆDT I EN STOR PLISSERET
NEDERDEL, som er foldet af bogsider, pynter på reolen
i bogcafeen i Stenlille Kulturhus. Hver tirsdag mødes
en flok foldedamer i bogcafeen. Snakken går, mens de
kreative hænder nænsomt fremtryller figurer og pynt af
brugte bøger eller flittigt arbejder med strikketøjet.
Jytte Bennike er blandt initiativtagerne til bogcafeen, som
blev etableret, da biblioteket i Stenlille lukkede, og folk
savnede muligheden for at kunne låne en bog. ”Folk kommer
for at hygge sig og finde en god bog. Krimier og biografier er
blandt brugernes favoritter. Men mange kommer her også
for det sociale. Det fællesskab, der er opstået blandt de
frivillige, betyder rigtig meget for folks trivsel,” siger hun.

”Alle er velkomne i bogcaféen,” siger Jytte Bennike.
”Her kommer ikke så mange børn og unge. Måske
fordi de bruger skolebiblioteket. Men vi har en krybbe
med bøger for de mindre børn,” fortæller hun.
Alle bøgerne har bogcafeen fået doneret. Til trods for
flittigt udlån og foldedamernes kreative produktion af
bogfigurer, får bogcaféen langt flere bøger, end den
har plads til. Så en del bliver kasseret. Og en gang om
året bliver de bedste overskudsbøger hentet og solgt
på et loppemarked til fordel for et plejehjem. n

SAMMENHOLD, FÆLLESSKAB OG TRIVSEL ER I
CENTRUM I STENLILLE
BOGCAFÉ. DE BØGER,
CAFÉEN IKKE SELV
HAR PLADS TIL, BLIVER
GIVET TIL FRIVILLIGE,
DER SÆLGER DEM OG
DONERER OVERSKUDET
TIL ET PLEJEHJEM.
Bogcafeen ligger i Stenlille
Kulturhus, der huser cirka
40 foreninger. 11 frivillige
arbejder i Stenlille Bogcafé.

To gange om ugen er dørene åbne i Stenlille Bogcafé. Her
kan du sætte dig i en af de bløde sofaer og læse en bog fra de
velassorterede bogreoler, mens du tager dig en kop gratis
kaffe og spiser et stykke kage. Du er også velkommen til
at tage en bog med hjem. Og du kan beholde den, så længe
du ønsker. Hvis læselysten melder sig uden for bogcafeens
åbningstid, eller du skal have en krimi med på ferie, er
der bøger til fri afbenyttelse i det udendørs bogskab.

STENLILLE BOGCAFÉ ER SAMLINGSPUNKT FOR EN
FLOK KREATIVE FOLDEDAMER. ALLE ER VELKOMNE
TIL AT SÆTTE SIG IND OG LÆSE EN BOG OG DRIKKE
EN KOP KAFFE I CAFÉENS ÅBNINGSTID.
> STENLILLE-KULTURHUS.DK
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KONGSKILDE NATURCENTER
”VI TÆNKER I, HVORDAN VI
KAN UNDERSTØTTE BØRNS
NYSGERRIGHED OG LYST
TIL AT UNDERSØGE, NÅR
DE ER UDE I NATUREN”

EN
SÆRLIG
REJSE
LANGS
SUSÅEN
SKVALDERKÅL, MÆLKEBØTTEBLADE, VANDMYNTE og
hyldeblomster bliver sorteret i kurve på det udendørs bord af
børnene fra 7. klasse. Planterne har de sanket i skoven ved
Kongskilde Naturcenter. Af skvalderkål og mælkebøtteblade
skal børnene lave pesto. Mynten skal give smag til drikkevand,
og hyldeblomsterne skal i de pandekager, som børnene
senere skal bage over bålet. Inden sanketuren har børnene
kigget på plancher med planter og snakket med naturvejleder
Kirsten Blicher Friis om spiselige og giftige planter.

Indholdet henvender sig både til skoleklasser og børnefamilier.
Forløbene for skoleklasser kan gennemføres med deltagelse
af naturvejlederen, eller klassen kan låne udstyr fra
Kongskilde Naturcenter og gennemføre på egen hånd.
Familieaktiviteterne er skruet lidt anderledes sammen,
fortæller Kirsten Blicher Friis. ”Hvis man er ude med familien
i sommerferien eller søndag eftermiddag og gerne vil lave
noget sjovt, er der noget læring i det. Men vi har planlagt
det, så man ikke tænker ’Nu er jeg i skole igen’,” siger hun.

Læring om planter er en af de mange aktiviteter, der er
mulighed for på de ti basecamps, som er en del af En naturvidenskabelig rejse langs Susåen. Kongskilde Naturcenter står bag projektet, der med afsæt i natur og
kulturhistorie langs åen skal styrke børns kendskab til det
naturvidenskabelige på en involverende og oplysende måde.

Forløbene understøtter den naturvidenskabelige arbejdsmetode, som handler om, at vi skal være undersøgende,

Man kan sejle i kano til alle ti base camps. Men de kan
også nås fra land. Til hver basecamp er der knyttet et
undervisningsforløb, hvor kan man lege sig til viden om,
hvordan natur, menneske og samfund har spillet sammen i
fortid og nutid. Børn og voksne kan bygge dæmninger, lære
om stenalderen, blive kloge på biodiversitet og meget andet.

opmærksomme og engagerede. ”Vi tænker i, hvordan vi kan
understøtte børns nysgerrighed og lyst til at undersøge,
når de er ude i naturen,” siger Kirsten Blicher Friis. n

ALLE AKTIVITER I ”EN
NATURVIDENSKABELIG
REJSE LANGS SUSÅEN”
TAGER UDGANGSPUNKT
I FN’S VERDENSMÅL
FOR BÆREDYGTIG
UDVIKLING. BØRN OG
VOKSNE FÅR MULIGHED
FOR AT UDARBEJDE
LØSNINGER PÅ LOKALE
UDFORDRINGER, SOM
VERDENSMÅLENE
TEMATISERER.
En naturvidenskabelig rejse
langs Susåen skal bidrage til mere
synergi og sammenhængskraft på
tværs af foreninger, kommuner,
turisme og uddannelsesinstitutioner. Projektet er
støttet af Novo Nordisk
Fonden og Friluftsrådet.

EN NATURVIDENSKABELIG REJSE SKAL STYRKE
BØRNS NATURVIDENSKABELIGE ALMENDANNELSE
GENNEM OPLEVELSER I NATUREN LANGS SUSÅEN.
> NATURVIDENSKABELIGREJSE.DK
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PEDERSBORG SKOLE
”DER FINDES EN VERDEN
OMKRING OS, SOM VI ER
EN DEL AF, OG SOM VI
SKAL BIDRAGE TIL”

VI UDDANNER
VERDENSBORGERE,
SOM TØR
TAGE ANSVAR
MODESHOW MED UPCYCLET GENBRUGSTØJ designet
af eleverne. Iværksætteri, som beskytter regnskovens
truede dyrearter, mindsker madspild eller tilbyder sund
mad til skoleelever. Skolehaver, hvor eleverne kan følge
grøntsagernes forunderlige vej fra frø til frokost.
Når Pedersborg Skole har taget FN’s verdensmål til sig
i en sådan grad, at skolen er blevet optaget i UNESCO’s
globale netværk af verdensmålsskoler, er det ingen
tilfældighed. Skolen har gennem mange år haft fokus på
bæredygtighed og har blandt andet haft bæredygtighed
på skemaet som et valgfag for de ældste elever.
Så da skoleleder Helene Bæhr for et par år siden deltog
i en international konference i UNESCO og her blev
opfordret til at søge om optagelse i netværket, lå det i
meningsfuld forlængelse af skolens øvrige arbejde.

I verdensmålsskolenetværket går bæredygtighed
og klima hånd i hånd med emner som demokrati og
ligestilling. Sådan er det også på Pedersborg Skole.
”Når 5. årgang arbejder med affaldssortering,
handler det ikke bare om, at vi skal blive endnu
bedre til at sortere. Det handler om, at vi skal forstå,
hvorfor det er vigtigt. Når eleverne indretter bedre
sorteringsstationer og får resten af skolen til at bruge
dem, så gør de sig en vigtig erfaring med, at de rent
faktisk kan gøre en forskel. At man selv kan tage
et medansvar for sine omgivelser og sætte noget

PEDERSBORG SKOLE HAR
SIDEN 2019 VÆRET MED I
UNESCO’S NETVÆRK AF
VERDENSMÅLSSKOLER.
I DE KOMMENDE ÅR VIL SKOLENS
VERDENSMÅLSARBEJDE
BLANDT ANDET FOLDE SIG
UD GENNEM SAMARBEJDET
MED EN VENSKABSSKOLE
I BARCELONA OG GENNEM
ET TÆTTERE SAMARBEJDE
MED UNG SORØ, SOM SKAL
FLYTTE IND PÅ SKOLEN.

i værk, som har betydning i det store perspektiv,”
siger Helene Bæhr. ”I mine øjne er verdensmål nr.
4, kvalitetsuddannelse, nøglen til alle de andre. Vi
uddanner globale medborgere med et bæredygtigt
mindset, og vi lærer eleverne at tage ansvar.” n

Helene Bæhr fortæller: ”Det bæredygtige har været
en af vores veje ind i arbejdet med verdensmålene. For
mig at se handler det om at være bevidst om, at vi er
en del af noget større. At der findes en verden omkring
os, som vi er en del af, og som vi skal bidrage til.
Verdensmålene giver os en anledning til at talk the walk
– til at fortælle om de ting, vi i forvejen er optaget af.”

PEDERSBORG SKOLE HAR CIRKA 550
ELEVER OG 50 MEDARBEJDERE.
> PEDERSBORGSKOLE.AULA.DK
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ERHVERVSUDVIKLINGSRÅDET
I SORØ KOMMUNE

ANSVARLIGHED
BETALER
SIG

”SAMFUNDSANSVAR ER
IKKE NOGET, DU KAN
VÆLGE TIL ELLER FRA.
DU KAN KUN VÆLGE DIT
AMBITIONSNIVEAU”

GRØN OMSTILLING. CIRKULÆR ØKONOMI. BÆREDYGTIGHED.
CSR. VERDENSMÅL. De mange begreber dækker over
en overordnet tendens, som alle, både virksomheder og
privatpersoner, mærker i disse år. Nemlig tendensen til,
at vi alle tager et medansvar for vores fælles verden.
Hvad enten det handler om at reducere sit CO2-aftryk,
mindske madspild, hjælpe borgere i udsatte positioner ud
på arbejdsmarkedet eller bidrage til et sundere miljø for dyr,
planter og mennesker, så smøger vi ærmerne op og tager fat.
I det små eller det store, afhængigt af ambitioner og formåen.
Ingen mærker udviklingen tydeligere end de virksomheder,
som har behov for at tiltrække arbejdskraft. Vil du nå de
unge, og ikke mindst de højtuddannede unge, så er der
ingen vej udenom. Erhvervschef i Sorø Erhverv, Laila B.
Carlsen, har gennem de senere år været i dialog med en
lang række virksomheder om blandt andet rekruttering.
”Når vi i Sorø Erhverv opfordrer virksomhederne til at
invitere både den grønne omstilling og FN’s verdensmål
helt ind i forretningsplanen, så sker det ud fra et ønske
om at klæde også de mindre virksomheder godt på
til fremtiden. For de her emner er fremtiden.

Fremtidens medarbejdere og kunder går målrettet efter
virksomheder, som tager deres samfundsansvar alvorligt.
Som virksomhed er det ikke noget, man kan vælge til eller
fra. Du kan kun vælge dit ambitionsniveau,” siger hun.
Erhvervsudviklingsrådet arbejder bredt med verdensmålene
ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Formand Michael von
Bülow siger: ”Vi har fire pejlemærker som vi navigerer efter.
Det er fire K’er – kunder, kapital, kompetencer og kendskab
– som er nøglen til vækst og udvikling i enhver virksomhed.
Såvel forbrugere som investorer og potentielle medarbejdere
lægger i stigende grad vægt på, at virksomhederne tager
et socialt og bæredygtigt ansvar for vores fælles verden.
Vi stræber efter, at skabe balance mellem de fire K’er. Som
eksempel har vi haft fokus på sundhed og trivsel. Emner,
som enhver virksomhed bør have fokus på. Stress alene
anslås at koste samfundet 40 millioner kroner om dagen
gennem sygefravær og udgifter til sundhedsvæsenet. Vi skal
blive bedre til at forebygge og tage hånd om hinanden.” n

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅDET ER SPARRINGSPARTNER FOR KOMMUNALBESTYRELSEN OG
BYGGER VIDENSBRO
MELLEM KOMMUNEN
OG ERHVERVSLIVET.
Tips og Trick til arbejdet
med Verdensmål
Sorø Erhverv har samlet en række
værktøjer og arbejdsmetoder,
som kan bruges i forbindelse med
udpegning af de verdensmål, som
passer bedst til din virksomhed.
Der er også værktøjer til
idéudvikling og implementering af
de verdensmål, I har valgt. Sorø
Erhverv står til rådighed med
support for at komme i gang.

SORØ ERHVERV OG ERHVERVSUDVIKLINGSRÅDET
BYGGER BRO MELLEM LOKALE VIRKSOMHEDER OG
FREMTIDENS ARBEJDSKRAFT. OG DÉN BRO HANDLER
OM BÆREDYGTIGHED OG SAMFUNDSANSVAR..
> VÆKSTVIAVIDEN.COM
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KNUDSTRUPGAARD
”DE SENESTE 12 ÅR HAR JEG
IKKE BRUGT INSEKTMIDLER
MOD SKADEDYR”

PLØJEFRI
DYRKNING
FREMMER
BIODIVERSITETEN
DET ER TYVE ÅR SIDEN, LANDMAND SØREN ILSØE SIDST
SATTE EN PLOV I JORDEN. Alligevel er udbyttet af hans
afgrøder højere end dengang. Første gang han hørte om
pløjefri dyrkning, rystede han lidt på hovedet. Men han blev
nysgerrig og begyndte at afprøve det på sin egen jord ved
Fjenneslev. I 2008 tog han skridtet videre og begyndte at
eksperimentere med at så uden at bearbejde jorden først.
Og for ti år siden tog han det endelige skridt og gik helt over
til dyrkningsmetoden Conservation Agriculture (CA).
Dyrkningsmetoden betyder, at jorden bearbejdes minimalt.
Kun såmaskinen kommer ned i jorden og kun i den dybde,
frøene skal ligge. Og så ser man aldrig en sort mark hos
Søren Ilsøe. ”Vi har ikke bar jord på noget tidspunkt. Nypløjet,
sort jord gavner ikke ret meget. Så der er en regel om, at
der skal være et afgrødeskifte,” fortæller landmanden om
dyrkningsmetoden. I stedet for at presse halmen til baller,
snitter Søren Ilsøe den og spreder den ud over markerne,
så regnormene kan omdanne biomassen til jord.

MED CONSERVATION AGRICULTURE ER DER FÆRRE
ARBEJDSGANGE MED STORE DIESELSLUGENDE
MASKINER PÅ MARKERNE, NÅR DER IKKE SKAL
PLØJES, TROMLES OG HARVES. DET SPARER TID OG
UDLEDER MINDRE CO2. PÅ KNUDSTRUPGAARD DYRKER
SØREN ILSØE RAPS, HVEDE, MALTBYG OG FRØGRÆS.

Og regnormene har gode vilkår. Der er masser af føde, og
deres gange bliver ikke forstyrret af ploven. Det resulterer
i, at der er ti gange så mange regnorme i jorden i forhold til
konventionelt dyrket jord. Regnormene er med til at opbygge
kulstofbalancen i jorden, hvilket gør den mere frugtbar. Og
den minimale bearbejdning af jorden giver også mindre risiko
for erosion og mindre udvaskning af kvælstof til vandløb.

Ikke kun regnormene har gavn af metoden. Også bestanden
af edderkopper er tidoblet, og der er en stabil population af
rovbiller, som holder mængden af skadedyr nede.
”De seneste 12 år har jeg ikke brugt insektmidler mod
skadedyr. Der er skadedyr som rapsjordlopper i mine
marker, men de når ikke et niveau, hvor de bliver et problem,”
fortæller Søren Ilsøe. At Conservation Agriculture kan holde
bestanden af skadedyr nede, er endnu ikke bekræftet af
videnskaben. ”Men jeg ved, at det virker. Jeg har arbejdet med
det i så mange år. Og andre, som går den vej, har oplevet det
samme. Det er fantastisk,” siger landmanden begejstret.
De gode vilkår for insekterne giver mere føde til fuglene,
som også har lettere ved at gemme sig i markerne, der
aldrig ligger bare. Derfor er bestanden af agerhøns, viber
og lærker også steget markant på Søren Ilsøes marker. Det
øger igen bestanden af rovfugle som glente og rørhøg. ”Det
kører op i fødekæden. Og så har vi også masser af harer. En
dag talte jeg 13 harer på marken,” fortæller landmanden. n

CONSERVATION
AGRICULTURE ER
EN KLIMAVENLIG
DYRKNINGSMETODE,
HVOR LANDBRUGSJORDEN BEARBEJDES
MINIMALT. SØREN
ILSØES 300 HEKTAR
JORD UDLEDER 946 TONS
CO2 MINDRE, END HVIS
JORDEN BLEV DYRKET
KONVENTIONELT. DET
SVARER TIL DEN ÅRLIGE
UDLEDNING FRA CIRKA
80 HUSSTANDE.
Conservation Agriculture består
af tre elementer: Sundt sædskifte,
som betyder, at marken aldrig
tilsås med samme afgrøde to
år i træk. Jorden bearbejdes så
lidt som muligt og pløjes aldrig.
Jorden er konstant dækket af
planter eller planterester.

> ILSOE-DK.BLOGSPOT.COM
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TRIANGLEN
”VI FØLGER HELE TIDEN MED OG KAN
NÆSTEN HØRE BLOMSTERNE GRO. OG
VI LAVER DET I HVERT FALD IKKE OM
TIL GRÆSPLÆNE OG FLISER IGEN”

VILDE
SENIORER
MED
TID TIL
HINANDEN
EN BLOMSTERENG MED ET FLOR AF FARVESTRÅLENDE
VILDE BLOMSTER, hvor bier og andre insekter summer
rundt. Da Boy Hansen fra seniorbofællesskabet Trianglen
på Frederiksberg så en udsendelse på DR om at være
vild med vilje, var der ikke langt fra tanke til handling. Et
halvt år senere var det meste af græsset på den næsten
1000 kvadratmeter store trekantede plads mellem de tyve
rækkehuse skrællet af. Der var sået blomsterblandinger,
og midt på arealet havde beboerne opført et orangeri, hvor
de kan sidde og nyde udsigten over blomsterengen.
Boy Hansen troede, at det ville være svært at overtale
de øvrige beboere. ”Men alle syntes, det var en skidegod
ide at komme af med den der kedelige græsplæne,”
fortæller han begejstret. Og så gik bestyrelsen i gang
med at indhente tilbud og søge penge til projektet.

BEBOERNES TRIVSEL PRIORITERES HØJT I SENIORBOFÆLLESSKABET
TRIANGLEN, HVOR DE BLANDT ANDET SAMLES TIL TORSDAGSCAFÉ,
FÆLLESSPISNING, PETANQUE OG HYGGE I DET NYE ORANGERI.

Bestyrelsesformand Bodil Bøgebjerg fortæller, at det grønne
anlæg har to formål. Det ene er med biodiversitet at ændre
det golde bymiljø om til noget naturvenligt. Det andet er
trivsel. ”Altså midt i det hele står der et orangeri i metal
og glas, og der er lagt en gruppe fliser. Det er måske lidt i
strid med biodiversiteten. Men det er, fordi vi har et dobbelt
formål. Vi har beboere herude, som er så gamle, at de stort
set ikke kommer andre steder end her. Og nogle af dem
kan ikke gå over til skoven på den anden side af vejen. Men
her kan de gå en lille tur med deres rollator ned ad stien og
føle, at de ikke bare sidder alene i deres eget,” siger hun.

Der er bevaret en sti af den gamle græsplæne, som snor sig
gennem engen. Så kan de gangbesværede beboere også gå
en lille tur og sætte sig ind i orangeriet, hvor der er plads til ni
stole. Selv i de kølige forårsmåneder kan beboerne sidde og
nyde varmen og se blomsterne spire. Ofte er der en, der har
en kande kaffe eller en flaske portvin med til fællesskabet. Og
dem, der ikke kan være med til at spille petanque på banen i
kanten af blomsterengen, kan sidde og følge med i turneringen.
Til efteråret bliver græsset slået ned, og frøene får lov
at sprede sig, så der til næste sommer kan vokse endnu
en blomstereng frem. ”Vi følger hele tiden med og kan
næsten høre blomsterne gro. Og vi laver det i hvert
fald ikke om til græsplæne og fliser igen,” siger Bodil
Bøgebjerg. Hun fortæller at bofællesskabet har haft et
tæt samarbejde med Sorø Boligselskab om projektet.
Boligselskabet håber, det kan være et pilotprojekt, så den
vilde have også kan blive udbredt til andre afdelinger. n

DER ER SMIDT OTTE KILO
BLOMSTERBLANDING
UD OVER SENIORBOFÆLLESSKABETS
FÆLLESAREAL,
DER TIDLIGERE VAR
GRÆSPLÆNE. NOGLE
BLOMSTER ER ETÅRIGE.
ANDRE ER FLERÅRIGE
OG BLOMSTRER FØRST
NÆSTE SOMMER.
BEBOERNE I TRIANGLEN
HAR ENSTEMIGT
BESLUTTET AT
ETABLERE EN VILD MED
VILJE-HAVE. AREALET
VEDLIGEHOLDES AF
SORØ BOLIGSELSKAB.
Den blomstrende eng i Trianglen er
blevet til med støtte fra DAB, Sorø
Boligselskab og Sorø Kommune.

> DABBOLIG.DK/SOROE-BOLIGSELSKAB/AFDELINGSOVERSIGT/TRIANGLEN/TRIANGLEN/
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SIMATEK
”ALLE VED, AT DET
ER NØDVENDIGT
AT PASSE PÅ
VORES PLANET”

VERDENSMÅLENE
GIVER OS
EN FÆLLES SAG
”VORES MILJØFILTRE GØR EN STOR FORSKEL rundt om i
verden, men FN’s verdensmål har givet os en fælles sag at
kæmpe for,” siger direktør Frank Poulsen fra Simatek.

Frank Poulsen oplever en stor interesse ude i verden for dansk
cleantech og viden om miljø. Han er meget bevidst om, hvilke af
FN´s verdensmål, som virksomheden er med til at understøtte.

Simatek startede med at producere miljøfiltre, Air
Pollution Control filters, og andre maskiner til korn og
foderstofbranchen i begyndelsen af 1980’erne. Virksomheden
har siden specialiseret sig i miljøfiltre til anlæg med
eksplosionsfare og leverer i dag filtre til virksomheder inden
for en lang række forskellige brancher over hele verden.
Filtrene bruges i produktioner med meget støv. Her suger
de støvet til sig som en støvsuger, så det ikke går i lungerne
på medarbejderne – og ikke ryger ud gennem skorstenen.

”Vi har udviklet miljøfiltre i mange år, der hjælper på
arbejdsmiljøet i fabrikker og i samfundet generelt,
men FN’s verdensmål giver os et fælles sprog, og jeg
tror, det er med til at gøre medarbejderne mere stolte.
Alle har hørt om verdensmålene, og alle ved, at det er
nødvendigt at passe på vores planet,” siger han. n

Dokumentation er afgørende for Simatek. Medarbejderne
er højtuddannede specialister som for eksempel
ingeniører og tekniske tegnere, som bruger meget
tid på at dokumentere effekten af filtrene.
”Hvis der står i vores brochure, at et miljøfiltre kan spare 30
procent energi, skal det være helt sikkert, at kunden oplever,
at han minimum sparer 30 procent energi. Det er også vigtigt
at dokumentere sammenhængen mellem bæredygtighed
og økonomiske besparelser for kunden, så det giver mening
at sige ja til en miljørigtig løsning,” siger Frank Poulsen.

SIMATEK PRODUCERER
MILJØFILTRE TIL
VIRKSOMHEDER
INDEN FOR BLANDT
ANDET KORN OG
FODERSTOFFER,
GENBRUGSPLAST,
KEMIKALIER, CEMENT,
KAFFE OG MEJERI.
FILTRENE BESKYTTER
BÅDE MEDARBEJDERNE,
DE MENNESKER,
SOM BOR RUNDT OM
VIRKSOMHEDERNE,
OG MILJØET.
Virksomheden er eksperter i
fabrikker med eksplosionsfare
på grund af støv samt store
luftmængder op til 4 millioner
m 3 i timen. Virksomheden
har over 20.000 installationer
i mere end 80 lande.

SIMATEK ER GRUNDLAGT I 1981 OG ER I DAG EN
AF VERDENS FØRENDE PRODUCENTER AF
LUFTFILTRERINGSLØSNINGER TIL INDUSTRIEN.
> SIMATEK.DK
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SORØ SUNDHED
OG OMSORG

TRÆK VEJRET
– DET HANDLER
(OGSÅ) OM DIG!

”JEG ER BLEVET BEDRE
TIL AT TAGE ÉN TING AD
GANGEN OG IKKE HELE
TIDEN PRØVE AT NÅ EN
MASSE PÅ ÉN GANG”
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ET KRÆVENDE JOB, HVOR MAN KONSTANT HAR FOKUS
på andre menneskers behov. Og hvor man nemt kan
føle, at man gerne ville gøre det bedre. Sådan beskriver
forebyggelseskonsulent Anne Mette Søndergaard hverdagen
i Sorø Sundhed og Omsorg, hvor medarbejderne hver dag
året igennem yder hjælp og pleje til ældre borgere på
plejecentre og i hjemmeplejen. Sådan et job kræver sin
kvinde m/k. Og det kræver et godt arbejdsmiljø – både
fysisk og psykisk. Derfor arbejder Anne Mette Søndergaard
hele tiden med at have en bred palet af værktøjer på
hylden, som kan bruges, når der er behov for det.

”Jeg fik nogle værktøjer, som jeg bruger både i mit arbejde
og personligt. Jeg er blevet mere fokuseret og er meget
bedre til at tage én ting ad gangen og ikke hele tiden
prøve at nå en masse på én gang. Det giver en rigtig god
fornemmelse. En følelse af at have gjort det ordentligt
og ikke bare halse gennem dagen. Men det kræver
øvelse. Og det kræver, at man bliver ved med at bruge
teknikkerne fra kurset,” fortæller Henriette Hagenow.

I 2019 fik en halv snes medarbejdere mulighed for
at deltage i et otte ugers mindfulnessforløb hos
Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet.
Her fik medarbejderne konkrete teknikker til at
mindske stress og finde ro og fokus i hverdagen.

navigeret i en lind strøm af nye procedurer, restriktioner og
testrutiner, samtidig med at de skulle tage hånd om bekymrede
borgere og pårørende og selv håndtere at være i en udsat
position i kraft af deres job. Der har ikke været meget tid til at
stoppe op og reflektere – eller til at arbejde med nye metoder.

Henriette Hagenow er social- og sundhedsassistent
i Stenlille. Hun var en af de medarbejdere, som
deltog i forløbet. Hun oplever, at det har givet mere
ro og mere glæde, både på jobbet og i fritiden.

”Efter corona er der endnu mere behov for at have fokus
på medarbejdertrivsel. I første omgang handler det om
restitution. Hvordan genvinder man energien som menneske
og som arbejdsplads, når man har kørt i et særligt gear
i halvandet år? Herefter vil vi arbejde videre med mental
sundhed og også med mindfulness. Der er meget trivsel at
hente i at trække vejret,” siger Anne Mette Søndergaard. n

HENRIETTE HAGENOW BRUGER BILEN SOM
ET FRIRUM I ARBEJDSDAGEN, ET STED HVOR
HUN KAN TAGE ET DYBT ÅNDEDRAG OG FINDE
FOKUS FØR DET NÆSTE BORGERBESØG.
VORES VERDEN VORES MÅL

Så kom corona. Og mens pandemien har sat sit præg på mange
arbejdspladser, har få været så meget i vælten som omsorgsog plejesektoren. Gennem halvandet år har medarbejderne

ET GODT ARBEJDSMILJØ
I SORØ SUNDHED OG
OMSORG HANDLER OM
ALT FRA ERGONOMI TIL
PSYKISK ARBEJDSMILJØ
OG STRESS.
Sorø Sundhed og Omsorg
tæller ca. 500 medarbejdere i
hjemmeplejen og sygeplejen og
på kommunens plejecentre.
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SORØ KOMMUNE
”NÅR VI ARBEJDER
VIDENSBASERET, SÅ
UNDGÅR VI SYNSNINGER”

DE
BYGGER
VIDEN
FOR
FREMTIDEN
HVAD ER DET, DER GØR, AT DEN ENE 16-ÅRIGE SIGER
NEJ TAK TIL HASH, mens den anden siger ja og måske
bevæger sig i retning af hårdere stoffer? At den ene
drikker sig stangstiv hver eneste weekend, mens den
anden nøjes med at få et par øl med vennerne?
Det er noget af det, projektet Fælles om ungelivet skal gøre
os klogere på. Projektet er søsat af Sundhedsstyrelsen
og Trygfonden, og Sorø Kommune deltager sammen med
fire andre kommuner. Det handler om unges sundhed og
trivsel, med særligt fokus på de unges brug af rusmidler.
Men selvom projektet handler om sundhed, så er ambitionen
faktisk ikke at skabe umiddelbare adfærdsændringer og
knække kurver. For Fælles om ungelivet er i første omgang
et vidensprojekt. Det handler om at blive klogere.

Nogle af fagfolkenes hypoteser er, at beskyttende faktorer
kan være et aktivt fritidsliv og forældre, som sætter
klare rammer for den unge. Derfor er det også en vigtig
del af projektet at komme i dialog med både de unges
forældre, foreningslivet, skoler og ungdomsuddannelser.
Alle, som befinder sig rundt om den unge.
”Når vi arbejder vidensbaseret, så undgår vi synsninger.
Det er spændende, at vi er med til at tilvejebringe noget
af den viden, som fagfolk i fremtiden kan bruge i arbejdet
med at øge de unges trivsel og sundhed. Der er noget
stort over, at vi som en lille kommune vælger at gå med

FÆLLES OM
UNGELIVET ER ET
SAMARBEJDE MELLEM
SUNDHEDSSTYRELSEN,
TRYGFONDEN OG FEM
PILOTKOMMUNER.
Projektet er inspireret af den
såkaldte ”islandske model”, der
har skabt bemærkelsesværdig
effekt i forhold til at få unge
på Island til at drikke mindre
alkohol og ryge mindre.

i sådan et projekt,” siger Dianna Britt Højgaard. n

Projektleder Dianna Britt Højgaard fra Fagcenter Børn og
Familier fortæller: ”Vi ved rigtig meget om risikofaktorer. Men
vi ved ikke ret meget om det modsatte – om de beskyttende
faktorer. Hvad er det egentlig, som kan påvirke de unges
valg i en positiv retning? Det er dét, vi er med til at kortlægge
i Fælles om ungelivet. Man kan sige, at det er en form for
grundforskning. Vi er med til at opbygge noget viden, så vi i
fremtiden kan tilrettelægge indsatser, der virker bedst muligt.”

ET AKTIVT FRITIDSLIV KAN VÆRE EN
BESKYTTENDE FAKTOR, SOM MEDVIRKER
TIL, AT UNGE DRIKKER OG RYGER MINDRE.
> SST.DK/DA/FAELLESOMUNGELIVET
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Søren er landmand men pløjer ikke sin jord. Poula er 91 og altid frisk på en omgang stolegymnastik. Søren er direktør og med til at drive et hospital i Indien. Bodiana er naturelsker
og har skabt en have, hvor den sjældne perlemorsommerfugl føler sig hjemme.
I Vores verden, vores mål møder du mennesker, som på vidt forskellige måder sætter et
aftryk på verden. Gennem 39 fortællinger fra virksomheder, foreninger og kommunale
arbejdspladser giver bogen et indblik i nogle af de veje, man kan gå for at bidrage til en
bæredygtig fremtid for mennesker, miljø og klima.
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