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VELKOMMEN TIL KLIMAFOLKEMØDET 2022

Med Klimafolkemødet i Middelfart som platform sætter vi sammen klimaet 
øverst på dagsordenen fra den 1.-3. september 2022. Klimafolkemødet er 
baseret på rigtig 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 15-20.000 menne-
sker skal gæste Klimafolkemødet 2022.

Vi glæder os til samarbejdet!

Årets tema: Klimahandling sammen
Vi har valgt at sætte fokus på fællesskabet til årets tema. 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, vidensdeling og gensidig 
inspiration, at skridtet mod et mere bæredygtigt liv bliver sjovere, nemmere 
og mest meningsfuld. Derfor er årets tema: Klimahandling sammen.
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KOMMUNIKATION OG MARKEDSFØRING AF JERES BOD

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring 
af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet, men kan ikke 
markedsføre enkelte boder under Klimafolkemødet fra egne kanaler.

• I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres egen bod 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 i det

• Husk at tagge Klimafolkemødet på de sociale medier, når I lægger noget 
op, så vi har mulighed for at dele jeres opslag. I finder links til de sociale 
medier nedenfor

Sociale Medier og hashtags
Følg meget gerne med på Klimafolkemødets sociale medier, og del det indhold vi 
poster. I må også meget gerne bruge vores hashtags.

Facebook: www.facebook.com/klimafolkemoedet
Instagram: @Klimafolkemoedet 
Twitter: @Klimafolkem
Linkedin: Klimafolkemødet

#Klimafolkemødet
#Klimahandlingsammen

http://www.facebook.com/klimafolkemoedet
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MÅLGRUPPER

Klimafolkemødet er for alle både private, fagfolk, beslutningstagere, virksom-
heder og NGO’er. Vores erfaring er dog, at der er flest fagfolk, virksomheder og 
beslutningstagere torsdag og fredag, mens der er flest private fredag efter-
middag og lørdag. Det må I meget gerne have in mente, når I planlægger aktivi-
teterne.

KRAV OG VILKÅR FOR BODER

Klimafolkemødet står for den overordnede kommunikation og markedsføring 
af hele begivenheden samt praktikken omkring Klimafolkemødet, men kan ikke 
markedsføre enkelte arrangementer/boder under Klimafolkemødet fra 
egne kanaler.

• I er selv ansvarlige for at markedsføre jeres eget arrangement og/eller bod 
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 Klimafolkemø-
det og jeres rolle i det

• 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

Når man har en bod, skal den som minimum være åben for besøgende inden for 
nedenstående åbningstider:

DATO TIDSRUM
Torsdag d. 1 september Kl. 10.00 - 19.00
Fredag d. 2 september Kl. 10.00 - 19.00
Lørdag d. 3 september Kl. 10.00 - 15.00

Bodens størrelse og rammerne
• Vi stiller et telt på 3x3 meter til rådighed - højden er 220 cm
• Der er en ås øverst på bagvæggen og en i loftet, som man kan hænge 

noget op 
• Der er ikke adgang til strøm ved boderne
• Man kan låne et bord og 2 stole til sin bod
• Målene på bordene er 180 cm i længden og 76 cm i bredden
• Bordene er af plast (medbring evt. en dug hvis dette ønskes) 

Aktiviteter og indhold i boderne
• For at skabe så levende en oplevelse som muligt, så ønsker vi, at I fokus-



6

erer på event- og oplevelseskommunikation, hvor deltagerene får lov til at 
bruge deres sanser frem for, at der kommunikeres for meget på skrift via 
plancher og lignende i boderne

• I skal forholde jer til årets tema som er ”klimahandling sammen”. Læs 
mere om temaet i indledningen

• Vi håber, alle bodholdere vil bidrage med så klimavenlige og bæredygtige 
materialer som muligt

Indlevering til boderne
Indlevering til boderne skal ske udenfor Klimafolkemødets åbningstider. I har 
mulighed for at køre hen til jeres bod med jeres materialer, men vi håber at alle, 
der har mulighed for det, vil vælge en miljørigtig transportform f.eks. ved at 
transportere materialer i store rullekufferter eller med ladcykel.  

DATO KØR IND KØR UD
Torsdag d. 1 september Kl. 07.30 - 09.30 Kl. 20.30 - 21.30
Fredag d. 2 september Kl. 08.00 - 09.30 Kl. 20.30 - 21.30
Lørdag d. 3 september Kl. 08.00 - 09.30 Kl. 15.30 - 17.00

Adresse 
Bodernes placering starter overfor KulturØpladsen ved Havnegade 6, 5500 Mid-
delfart og fortsætter ned langs Havnegade.  

AFFALDSHÅNDTERING & PANTSTATION 

Klimafolkemødet gør en stor indsats for at minimere affaldsmængderne, og alle 
deltagere skal sortere så høj en andel af affaldet som muligt, samt aflevere de 
genanvendelige drikkekrus ved pantstationen.

Genbrugskrus og pantstation
For at lave et så klimavenligt event som muligt anvender Klimafolkemødet kun 
vaskbare drikkekrus og vaskbare kaffekrus. Alle krus bliver derfor pantbelagt. 
Det vil sige, at alle deltagere på Klimafolkemødet betaler 5 kr. i pant, når man 
køber en drikkevare og får 5 kr. retur, når man returnerer det brugte krus i Pant-
boden. Pantboden findes centralt på pladsen.

Man kan også medbringe egen drikkeflaske - der findes en gratis vandpost cen-
tralt på pladsen ved Havnegade 10, 5500 Middelfart.

Affaldssortering
Alle bodholdere skal affaldssortere og benytte sig af de opstillede affaldsbe-
holdere, som er placeret tæt på boderne. Der skal affaldssorteres i følgende 
affaldsfraktioner:

• Madaffald
• Papir
• Pap
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• Glas
• Metal
• Mad- og drikkekartoner
• Komposterbart service
• Restaffald

Frivillige guides vil være behjælpelige med, at affaldet bliver sorteret korrekt, 
samt at hjælpe ved pantstationen.

SIKKERHED OG ANSVAR

Boder og sikkerhed
Klimafolkemødet har et nattehold, der runderer i midtbyen mellem kl. 23.00 og 
8.00. Dette er primært af brandsikkerhedsmæssige årsager og ikke et vagthold. 
Ansvaret for indholdet og genstande i teltene, påhviler derfor dig som bodhold-
er. Klimafolkemødet har ikke erstatningspligt for bortkomne genstande. 
I er derfor også selv ansvarlige for at have de nødvendige samt lovpligtige 
forsikringer, som jeres deltagelse ved Klimafolkemødet kræver.

Ved ankomst uddeles der en sikkerhedsplan og et sikkerhedskort, hvor man kan 
finde hjertestarternes placeringer.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Åbningstiderne for Klimafolkemødet
Torsdag d. 1. september: 
Kl. 10.00 - 22.00

Fredag d. 2. september: 
Kl. 09.00 – 22.00

Lørdag d. 3. september: 
Kl. 09.00 - 15.30

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

Der kan købes eventbilletter til Klimafolkemødet via FynBus og Sydtrafik. Læs 
mere om busser på Fyn via fynbus.dk. Busser via Sydtrafik: sydtrafik.dk.
Der er delecykler i Middelfart som I kan låne.

Cykel- og bilparkering
Ankommer du i bil, opfordrer vi til samkørsel, og vi henviser til P-huset i Havne-
gade 2, 5500 Middelfart, hvor der er gratis langtidsparkering. På pladsen bag 
p-huset findes der flere gratis langtidsparkeringspladser. 
Der findes ladestandere til elbiler flere steder i byen. Vi opfordrer til at flytte 
bilen efter 4 timer, så andre elbilister kan lade op. 

https://fynbus.dk/
https://sydtrafik.dk/
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Til cyklister findes der cykelparkering tre steder: 
• Ved siden af indkørslen til P-huset (ved Havnegade 2, 5500 Middelfart) 
• I Nygade ved Bog & Ide (ved Nygade 1, 5500 Middelfart)
• For enden af Volleyball Pladsen (på Havnegade 28, 5500 Middelfart)

Presserum
Der vil være mulighed for at tilgå flere presserum på Middelfart Rådhus 
(Nygade 9, 5500 Middelfart), hvor der er mulighed for at arbejde i fred og ro.

Mad & drikke
Der kan købes klimavenlig mad og drikke hos madboderne, der findes rundt om 
på pladsen.

Toiletfaciliteter
Der er toiletter tæt på scenerne.

Overnatning i Middelfart
I kan overnatte på byens hoteller og læse mere om udlejningsmuligheder på 
VisitMiddelfarts hjemmeside. Se mulighederne her: www.visitmiddelfart.dk

FØLG MED ONLINE

www.klimafolkemødet.dk

Facebook: www.facebook.com/klimafolkemoedet
Instagram: @klimafolkemoedet
Twitter: @klimafolkem
LinkedIn: Klimafolkemødet

TAK FORDI I VIL DELTAGE TIL KLIMAFOLKEMØDET

Tak fordi I vil bidrage med jeres bod og vil deltage i Klimafolkemødet 2022. Vi 
kan kun samle trådene omkring Klimafolkemødet i fællesskab. Så uden jer bod-
holdere, frivillige og arrangørerne på scenerne, var der ikke noget Klimafolkemø-
de.

Så endnu engang tusind tak for jer bodholderes helt unikke bidrag! Sammen 
tager vi det næste skridt.

KONTAKT

Har du spørgsmål? Så kontakt sekretariatet: 

Chef for Klimafolkemødet 
Christa Boisen
christa.boisen@middelfart.dk

Skriv i emnefeltet, at din forespørgsel handler din bod.

http://www.visitmiddelfart.dk
http://www.facebook.com/klimafolkemoedet
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