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VELKOMMEN TIL KLIMAFOLKEMØDET 2023
Med Klimafolkemødet i Middelfart som platform sætter vi sammen klimaet øverst på dagsordenen fra den 31. 

august til 2. september 2023. Klimafolkemødet bygger på mange menneskers gode idéer og handlinger, og 

alle er velkomne!

Formålet med Klimafolkemødet er helt enkelt at aktivere, inspirere og mobilisere virksomheder, politikere, 

fagfolk, foreninger og private i den grønne omstilling i Klimafolkemødets stemningsfulde rammer. Vores mål er 

at 30.000 mennesker skal gæste Klimafolkemødet 2023.

Vi glæder os til samarbejdet!

Klimafolkemødets tema: Klimahandling sammen

Klimafolkemødet sætter fokus på fællesskabet. Der er brug for fælles fodslag og handlekraft, hvis vi skal nå 

de ambitiøse klimamål. Vi skal alle løbe i samme retning, og vi skal samarbejde om det på alle niveauer: 

Globalt, europæisk, nationalt, lokalt og på tværs. Vi tror på, at vi sammen kommer længst. 

Det er også gennem fællesskabet, videndeling og gensidig inspiration, at skridtet mod et mere bæredygtigt 

liv bliver sjovere, nemmere og mest meningsfuld. Derfor er Klimafolkemødets tema: Klimahandling sammen.
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ARRANGØR AF KLIMAFOLKEMØDET
Du kan blive en del af Klimafolkemødet på flere måder:

• Arrangere og facilitere et eller flere arrangementer på scenerne

• Afholde workshops eller events

• Låne en bod gratis og præsentere jeres produkt/projekt

• Har du andre gode idéer, så kontakt sekretariatet

Hvad betyder det at være arrangør af Klimafolkemødet?

Som med-arrangør af Klimafolkemødet er din organisation med til at løfte indholdet til nye højder. Uanset om 

du står for at arrangere en debat, samtale, faciliterer en workshop eller bidrager med kulturelt indhold, er du 

en vigtig medspiller i, at Klimafolkemødet bliver til. Uden dig intet Klimafolkemøde. 

Klimafolkemødet stiller de fysiske rammer gratis til rådighed. Det vil sige, at vi sørger for telte og scener, 

stole, borde og mikrofoner og lyd på scenen. Som arrangør er du med til at byde ind med fagligt indhold til 

scenerne. Det betyder, at du selv kontakter og aftaler detaljerne omkring dine aktørers deltagelse i Klimafol-

kemødet. Du dækker evt. honorar, transportudgifter, overnatning og forplejning. 

Arranger et arrangement: Vigtige datoer

20. januar 2023:  Ansøgning for arrangementer åbner (debatter, talks, samtaler, foredrag, videndeling,

     workshops m.fl.)

20. februar 2023:  Deadline for ansøgning om at blive arrangør til Klimafolkemødet 2023 

27. marts 2023:  Arrangørerne får en tilbagemelding fra Klimafolkemødet

11. april 2023:   Arrangører skal bekræfte, at de ønsker tildelte scene og tidsspunkt

08. maj 2023:  Aftaler med aktører skal være på plads. Informationer om arrangementet, aktører på  

   scenen samt moderator skal indsendes til Klimafolkemødets programsystem 

01. juni 2023:   Offentliggørelse af program for Klimafolkemødet 2023 

01. august 2023:  Sidste frist for indsendelse af eventuelle ændringer til det trykte program 

   (informationer der skal sendes ind: Titel/overskrift på arrangement, aktører på 

   scenen og moderator)
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ANSØG OM AT BLIVE ARRANGØR
Du skal ansøge om at blive arrangør på www.klimafolkemoedet.dk under menupunktet ’Arrangør’.

Ønsker du at deltage med andre arrangementer, som ikke foregår på scenen (fx med et skib eller andet) så 

kontakt Klimafolkemødets chef, Christa Boisen: Tlf. 24 37 99 44, christa.boisen@middelfart.dk – deadline for 

tilmelding er den 20. februar 2023.

Krav til jer som arrangør

Som arrangører betaler I ikke for at afholde arrangementer, men vi har nogle krav til jer som arrangører:

• Debatter og samtaler på scenerne skal max vare 45 min. - inkl. spørgsmål fra publikum

• Øvrige arrangementer såsom workshops kan vare længere tid; dette besluttes sammen med Klimafol-

kemødets sekretariat

• Tænk over mangfoldighed ved jeres arrangementer fx i forhold til køn, etnicitet, alder, politisk orientering, 

religiøs orientering, seksuel orientering, social baggrund osv.   

• Paneldeltagerne må ikke være for enige i hinandens holdninger. Overvej, om det er en debat eller en sam-

tale I vil arrangere. Forskellighed i sammensætningen sikrer dynamikken i debatterne

• Der er IKKE skærme på scenen. Derfor vil der ikke være muligt at bruge PowerPoint, video eller lyd på 

scenerne. I må anvende plancher, flipovers eller andre visuelle hjælpemidler. Men i Klimafolkemødets ånd: 

Undgå at producere for meget nyt og lad være med at dele handouts ud

• Vores erfaring er, at arrangementet bliver bedre af at publikum bliver inddraget. Det er derfor et krav at 

publikum inddrages. Inddragelse kan ske på mange måder: 

 

 

 

• I jeres arrangement skal I forholde jer til Klimafolkemødets tema som er ’klimahandling sammen’. Læs 

mere om temaet i indledningen

• Som en del af vores bæredygtige strategi har vi fravalgt at have handouts såsom: Klistermærker, flyers, 

osv. på Klimafolkemødet

• Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden, men I 

-     Alle scener er udstyret med røde og grønne afstemningsklodser. Brug dem til hurtig markering af         

      deltagernes holdninger

-     Håndsoprækning er en klassiker, der aldrig går af mode

-     Afgiv et klimaløfte til sidemanden
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er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement på Klimafolkemødet 

• Vær opmærksom på, hvor mange aktører, der kan være på scenen. Se en nærmere beskrivelse af de 

enkelte scener på de næste sider

Når I tilmelder jer som arrangør til et arrangement på en scene på vores website, er jeres deltagelse først 

godkendt, når I får en endelig bekræftelse fra os. Ønsker I at aflyse eller ændre jeres arrangement, skal I give 

besked til Sekretariatet så hurtigt som muligt.

Målgrupper

Klimafolkemødet er for alle. Her mødes borgere, fagfolk, beslutningstagere, virksomheder og NGO’er på lige 

fod til debatter, samtaler, workshops og dialog over en lokal øl. 

Sammensætningen på de forskellige dage er således:

• Torsdag og fredag: Borgere, fagfolk, kommuner, politikere, virksomheder og beslutningstagere 

• Fredag eftermiddag og lørdag: Primært borgere 

Det må I meget gerne have in mente, når I planlægger arrangementerne.

Dagenes opbygning:

KL. TORSDAG KL. FREDAG KL. LØRDAG

9 - 10 Morgensamling 9 - 10 Morgensamling

10:00 Åbning på Fællesscenen. 
Boderne åbner.

10 - 18 Debatter, talks, works-
hops og meget mere. 
Boderne er åbne.

10 - 15 Debatter, talks, workshops 
og meget mere. 
Boderne er åbne.

11 - 18 Debatter, talks, works-
hops og meget mere. 
Boderne er åbne.

15 Fælles afslutning på Hvid

I løbet af dagen: Musik, 
gadeteater, underhold-
ning med mere

I løbet af dagen: Musik, 
gadeteater, underholdning 
med mere

I løbet af dagen: Musik, 
gadeteater, underholdning 
med mere

19:00 Netværksarrangementer 19:00 Aftenarrangementer

20:00 Aftenarrangementer
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KLIMAFOLKEMØDETS SCENER
Klimafolkemødet er placeret omkring KulturØpladsen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.

Klimafolkemødet i 2023 kommer til at bestå af 12 scener og et væld af spændende boder, spisesteder og 

aktivitetsområder.

Scenerne er omdrejningspunktet for debatter, talks, samtaler, oplæg, videndeling, workshops, kulturelle 

arrangementer og meget mere, som alle har samme mål: At inspirere til klimahandling sammen! 

Praktiske faciliteter på scenerne

Alle scenerne er udstyret med lyd, borde og stole, derudover er der kaffe og vand tilgængelig. Scenernes 

størrelse varierer og defineres ud fra teltets størrelse. Vær derfor opmærksom på max antal aktører på sce-

nen.

 

Der vil være en scenevært til stede, som vil være behjælpelig med med den praktiske afvikling af jeres arran-

gement. 

I værkstedsteltene Pink og Orange er der stole, borde, strøm, lydanlæg og flipover til rådighed.

Fællesscenen

Koncept for scenen: Debatter, kunstnerisk/kulturelt indhold, koncerter og underholdning, Åbning samt Årets 

Klimatale

Målgruppe: Alle

Størrelse: Friluftsscene med plads til 1.000 deltagere foran scenen 

Scenen: Max 5 aktører inkl. moderator (5 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor 

Tid på scenen: Forskellige tidsslots er mulige
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Hvid

Koncept for scenen: Debattelt, politiske debatter, kunstnerisk/kulturelt indhold, Afslutning af Klimafolkemødet

Målgruppe: Alle

Størrelse: Ø 14m, 150 personer. Rundt telt med hvid teltdug

Scenen: Max 5 aktører inkl. moderator (5 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor. Muligt at medbringe egne plancher.

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne

Prisme

Koncept for scenen: Scenen for læring og uddannelse. Åben for alle typer uddannelser og virksomheder.

Eksempler på indhold: 

• Del dit læringsforløb med afsæt i klima, miljø, bæredygtighed m.fl. med andre uddannelsesinstitutioner

• Præsentation af skoler og uddannelser der har fokus på klima, miljø, bæredygtighed m.fl.

• For virksomheder: formidling af grønne aktiviteter, undgå greenwashing og greenhushing

Målgruppe: Skole- og gymnasieelever, uni-studerende, undervisere, virksomheder

Størrelse: 9x18 m, 150 personer. Gennemsigtigt telt, derfor ikke egnet til skærm 

Scenen: Max 5 aktører inkl. moderator (5 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor. Muligt at medbringe egne plancher

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne

Grøn

Koncept for scenen: Debattelt, politiske debatter, kunstnerisk/kulturelt indhold.

Målgruppe: Kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner, borgere

Størrelse: 15x18 m, 200 personer, hvid bagvæg de andre sider er gennemsigtige
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Scenen: Max 5 aktører inkl. moderator (5 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor. Muligt at medbringe egne plancher

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne 

Blå

Koncept for scenen: Debattelt

Målgruppe: B2B, virksomheder, organisationer

Størrelse: 9x12 m, 70 personer

Scenen: Max 5 aktører inkl. moderator (5 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor. Muligt at medbringe egne plancher.

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne 

Rød

Koncept for scenen: Debattelt, hvordan-kommer-jeg-i gang-workshops fx hvordan kommer vi i gang med 

nærvarme i mit lokalsamfund, solcellepark-tilladelser og funding af projekter m.fl. 

Fortrinsvis temaer om: Energi & forsyning, klimaledelse og mobilisering

Målgruppe: Kommuner, borgere, politikere

Størrelse: 9x9 m, 60 personer

Scenen: Max 4 aktører inkl. moderator (4 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor. Muligt at medbringe egne plancher.

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne

Gul

Koncept for scenen: Vidensscenen. Korte eller længere arrangementer mulig, inspiration fra TED talks. 

Samtale mellem to eksperter, videndeling og præsentation af viden på alle niveauer. 

På scenen vil en professionel moderator/konferencier binde dagen sammen. Antal på scenen kan derfor 
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spænde fra 1 til 3 aktører. Scenen er særlig egnet til formidling af ekspertviden, formidling af klimaviden til 

børn, praktisk formidling af, hvordan konkrete problemer kan løses osv. 

Målgruppe: Alle

Størrelse: 9x12 m, 70 personer

Scenen: Max 3 aktører (3 headsets, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Flipover og ståborde. Muligt at medbringe egne plancher. Ingen skærm eller mulighed for 

ekstra lydspor.

Tid på scenen: Forskellige længder mulig, alt fra 10 min. til 1 time indtænk mulighed for spørgsmål fra deltagerne 

foran scenen.

Lilla

Koncept for scenen: Den borgerrettede scene. Scene for Elbilsfestivalen, som er placeret på Nytorv og langs 

Østergade.

Placeret i begyndelsen af gågaden. Forvent derfor mange strøgkunder, som ikke nødvendigvis er til Klimafol-

kemødet, men bliver lokket til af aktiviteten på og omkring scenen. 

Målgruppe: Den folkelige deltager på Klimafolkemødet, borgeren. 

Størrelse: 4x12 m, 60 personer

Scenen: Max 3 aktører inkl. moderator (3 headset, 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne

Orange 

Koncept for scenen: Orange er et værksted til konkrete aktiviteter og workshops. 

Eksempler på workshops: Madlavning, upcycling og recycling, lær at beregne dit eget CO2-forbrug, undgå 
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madspild, lær at skrive din klimatale, hvordan bliver man aktivist, skriv en klimasang, hvordan laver man ener-

gifællesskaber, off-grid samfund, lav papir osv. 

Målgruppe: Alle

Størrelse: 6x9 m, 40 personer, teltet er indrettet med runde borde

Scenen: Max 2 aktører (1 håndholdt mikrofon til introduktion osv.)

Udstyr på scenen: Flipover, ingen skærm. Strøm er tilgængelig til fx limpistol. 

Tidslots: 1 – 2 timer

Pink

Koncept for scenen: Pink er et værksted til konkrete aktiviteter og workshops. 

Eksempler på workshops: Madlavning, upcycling og recycling, lær at beregne dit eget CO2-forbrug, undgå 

madspild, lær at skrive din klimatale, hvordan bliver man aktivist, skriv en klimasang, hvordan laver man ener-

gifællesskaber, off-grid samfund, lav papir osv. 

Målgruppe: Alle

Størrelse: 6x12 m, 70 personer, teltet er indrettet med bord/bænkesæt

Scenen: Max 2 aktører (1 håndholdt mikrofon til introduktion osv.)

Udstyr på scenen: Flipover, ingen skærm. Strøm er tilgængelig til fx limpistol. 

Tidslots: 1 – 2 timer

Forsamlingshuset

Koncept for scenen: Forsamlingshuset er vores nye mødested, hvor holdninger mødes og udveksles. Her kan 

debatten fra scenen fortsætte eller jeres eksperter kan fortælle mere om et givent emne. Forsamlingshuset 

er tænkt som et mødested, hvor borgere, virksomheder og skoleelever kan finde ekspertviden om et givent 

emne for at blive klogere, inspireret eller udfordret.

Målgruppe: Alle
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Størrelse: 6x9 m

Teltets indretning: Ståborde til aktører og bløde møbler til deltagerne foran scenen, bar med udskænkning af 

forskellige drikkevarer – fortsæt dialogen over en juice eller kop kaffe. 

Tidsslots: Afhængigt af emne og antal eksperter i teltet fra 10 min til 1 time.

Paraplyen

Koncept for scenen: Samtaler, talks, debatter

Omdrejningspunktet på Paraplyen er, at Marianne fra Smørum kan fortælle om hendes erfaring med at skabe 

et fællesskab omkring villavejens baghaver. Om hvordan de gik fra et møde, til havevandringer i hinandens ha-

ver til ideen om at skabe fælles kvashegn, lade græsplænerne gro vilde og lade alt haveaffaldet blive på ma-

triklen. Eller Mads fra Nørresundby, der fortæller om hvordan de gik fra snakken om, at der smides for mange 

fine ting ud, til at bygge et bytteskur i gården, som har gjort at viceværten meddeler om markant færre kilo, 

der skal hentes af storskrald. Derudover er en række familier i gården gået sammen om en delebilsordning, så 

de slipper for at have deres egen bil stående stille det meste af tiden.

Paraplyen er der, hvor borgerne deler erfaringer. 

Målgruppe: Alle

Størrelse: 6x9 m, 60 personer

Scenen: Max 4 aktører inkl. moderator på scenen (4 headsets + 1 publikumsmikrofon)

Udstyr på scenen: Ingen skærm eller mulighed for ekstra lydspor

Tid på scenen: Max 45 min. inkl. spørgsmål fra deltagerne
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Moderatorens rolle på scenen

På scenerne er der ikke tilknyttet en fast moderator til arrangementerne. Alle arrangører, der har en debat, 

samtale eller foredrag på scenen skal finde en moderator til arrangementet. 

Klimafolkemødet kan ikke være behjælpelig med at finde relevante moderatorer. Men vi opfordrer til at være 

med til at dele informationer om, hvilke moderatorer der er tilknyttet de forskellige arrangementer. En liste 

med moderatorer samt eksperter, ungdomspolitikere, forskere, beslutningstagere m.fl., der tilbyder sig til 

debatter og lign, vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2023.

Den gode moderator:

• Er vant til at styre en debat eller samtale

• Kan engagere deltagerne foran scenen 

• Er ikke med for at promovere eget produkt eller sig selv
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KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING AF JERES 
ARRANGEMENT 
Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring af hele begivenheden samt 

praktikken omkring Klimafolkemødet, men kan ikke markedsføre enkelte arrangementer under Klimafolkemødet 

fra egne kanaler.

• I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement på Klimafolkemødet

• Det er et krav, at I selv benytter jer af egne relevante kommunikations- og markedsføringskanaler som 

eksempelvis sociale medier, medlemsblade, nyhedsbreve eller annoncer

• Tænk gerne over, hvilke platforme jeres organisation kan bringe i spil, så jeres medlemmer/interessenter/

læsere får kendskab til Klimafolkemødet og jeres rolle her

• Husk at tagge Klimafolkemødet på de sociale medier, når I lægger noget op, så vi har mulighed for at 

reposte og videredele jeres opslag. I finder links til de sociale medier nedenfor

Download billeder fra tidligere års Klimafolkemøder via https://klimafolkemoedet.dk/presse/ 

Billedkreditering til Claus Fisker/Klimafolkemødet.

Sociale Medier og hashtags

Følg meget gerne med på Klimafolkemødets sociale medier, og del gerne det indhold vi poster. 

Brug også gerne hashtags:

#Klimafolkemødet

#Klimahandlingsammen

Facebook: www.facebook.com/klimafolkemoedet

Instagram: @Klimafolkemoedet 

Twitter: @Klimafolkem

Linkedin: Klimafolkemødet
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BESKRIVELSER AF ARRANGEMENTER I PROGRAMMET
Det samlede program for Klimafolkemødet 2023 bliver offentliggjort online på www.klimafolkemoedet.dk og i 

et trykt program. 

Det samlede program for Klimafolkemødet offentliggøres online den 1. juni 2023.

Det trykte program udkommer den 21. august 2023.

Deadline for at få de sidste data med i henholdsvis det trykte og online programmet er den 1. august 2023:

• Det trykte program: Eventuelle ændringer skal indsendes til den programansvarlige. OBS: I det trykte 

program vil kun overskrift, aktører og moderator fremgå (dvs. at ændringer til beskrivelsen ikke skal 

sendes ind, da beskrivelsen ikke indgår som del af det trykte program)

• Online programmet: Eventuelle ændringer til arrangementets beskrivelse, aktører, moderator og evt. 

billeder samt logo skal være indsendt til den programansvarlige

ALT DET PRAKTISKE
Åbningstiderne for Klimafolkemødet

Torsdag 31. august: Kl. 10.00 - 20.00

Fredag 1. september: Kl. 10.00 - 20.00

Lørdag 2. september: Kl. 10.00 - 15.00

Offentlig transport

Det er nemt at komme til Middelfart med offentlig transport. 

Der er tog til og fra Middelfart Station. Adresse: Jernbanegade 39, 5500 Middelfart. 

Tag med bussen - læs mere om busser på Fyn på: www.fynbus.dk og Sydtrafik på: www.sydtrafik.dk. Begge 

trafikselskaber tilbyder eventbilletter til Klimafolkemødet. Der er delecykler i Middelfart, som I kan låne.



Klimafolkemødet 2023 16

Parkering

Havnegade 2, 5500 Middelfart (Pladsen bag p-huset er gratis langtidsparkering). Følg skiltningen, hvis 

parkeringen ved p-anlægget ved Havnegade er fyldt op.

Presserum

Det vil være muligt at tilgå flere presserum på Middelfart Rådhus (Nytorv 9, 5500 Middelfart), hvor der vil 

være mulighed for at arbejde i fred og ro. Adgang og adgangskort til presserummet kan kun udleveres mod 

forudgående akkreditering.

Mad & drikke

Der kan købes klimavenlig mad og drikke hos madboderne, der findes i Street Food markedet på Torvet og 

rundt på pladsen.

Toiletfaciliteter

Der er toiletter tæt på scenerne.

Overnatning i Middelfart

I kan overnatte på byens hoteller og udlejningsmuligheder på VisitMiddelfarts hjemmeside. 

Se mulighederne her: 

www.visitmiddelfart.dk
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KONTAKT
Har du spørgsmål? Så kontakt Sekretariatet: 

Kommunikation og markedsføring

Stine Höllmer

stine.hollmer@middelfart.dk

Tlf.: 2482 4144

Sparring om arrangementer & mo-

deratorrollen, pressehåndtering

Gerd Maria May

gerd.may@middelfart.dk

Ansvarlig for bæredygtighed og 

cirkulær økonomi

Jakob Baungaard

jakob.baungaard@middelfart.dk

Tlf.: 3060 8737

Chef for Klimafolkemødet

Christa Boisen

christa.boisen@middelfart.dk

Tlf.: 2437 9944

Eventdesigner

Kirstine Uhrbrand

kirstine.uhrbrand@middelfart.dk

Tlf.: 3058 4641
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