
 
 
 
INVITATION: AKTØRMØDE OM VERDENSMÅL I AARHUS DEN 01.04 PÅ DOKK1 
 
 
Kære alle,  
I Aarhus indgår vi under overskriften Aarhus for Målene i det landsdækkende projekt Danmark for Målene. 
Aarhus deltager således som en af 48 byer i projektet, som er Danmarks største oplysnings- og 
handlingskampagne for Verdensmålene. Danmark for Målene har tre hovedelementer i og på tværs af de 
deltagende byer:  

• Et Aktørmøde 
• En Verdensmålsfestival 
• En Samarbejdsplatform (Match the Goals) 

Verdensmålsfestivalen holder vi i Aarhus den 29. og 30. maj i forbindelse med Verdensbilleder. 
Verdensmålsfestivallen er bygget op omkring en stor telt- og pavillonby på ca. 300 m2. Der er med andre 
ord rigeligt med plads til lokale aktiviteter, og til at alle kan møde alle. Verdensmålsfestivalen er dermed 
også et sted hvor du, og den institution, virksomhed eller organisation du måtte være en del af, kan arbejde 
videre med dit/jeres bud på at fremme verdensmålene. Det kan være aktiviteter der er blevet arbejdet på i 
længere tid, men det kan bestemt også være nye tiltag, som stadig er i støbeskeen, men som fortjener at 
vinde styrke og udbredelse.  
  
For at vi får den bedst mulige lokale forankring af festivalen – og af de 17 Verdensmål i Aarhus – inviterer vi 
til et aktørmøde onsdag den 1. april kl. 15.30 - 17.30 på Dokk1 - Center for Innovation Aarhus (CFIA).  
 
På aktørmødet vil en bred gruppe af aktører, på tværs af undervisning, erhverv, civilsamfund og kommunen 
diskutere, hvordan vi sammen sikrer at Verdensmålsfestivalen i Aarhus bliver en succes, og de 17 
Verdensmål kan forankres endnu bedre i Aarhus.   
  
Tilmelding til Aktørmødet 
Der er plads til 75 deltagere på aktørmødet. Tilmelding sker via mail til Søren Winther Lundby på 
swl@globalpublic.one. Tilmeldingsfristen er 27. marts.  
 



Du er velkommen til at dele og videresende invitationen til andre fra din organisation eller netværk. Du er 
velkommen til (ifm. din tilmelding) at notere evt. input, og også gerne skrive et par stikord om hvorvidt du 
allerede arbejder med Verdensmålene, og i givet fald hvilke og hvordan. Dette er ikke et krav. Det vigtigste 
er, at du er interesseret og ønsker at være med i den fælles bestræbelse for en bedre by og en bedre 
verden.  
  
Med venlig hilsen 
Anders Winnerskjold, Byrådsmedlem og Formand for Bæredygtighedsudvalget i Aarhus Kommune  
Thomas Mikkelsen, Udviklingskonsulent og projektleder for Klimapartnerskaber i Aarhus Kommune 
Claus Bech, Direktør hos Aarhus City Forening  
Søren Winther Lundby, Danmark for Målene  
  
  
Program: 
  
15.30:  Aarhus for Målene – derfor er vi med i Danmark for Målene  
             v/Anders Winnerskjold, fmd. Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg  
  
15.40:  Status på Verdensmålene – Aarhus i den store sammenhæng  

& Intro til Match the Goals  
& Intro til Gruppearbejde  
v/ Søren Winther Lundby, Danmark for Målene 

16.00:   Videre med Verdensmålene i Aarhus  
               Gruppesamtale   

16.30:   Den gode historie - Sådan arbejder vi med Verdensmålene 
              v/udvalgte partnere 
              - Nordea Invest, hovedpartner, Danmark for Målene 
              - TBC  
              - TBC   

16.50: Sådan skaber vi en fantastisk Verdensmålsfestival i Aarhus – og får mange med  
             Gruppearbejde     

  
17.20: Konklusioner  

  
17.30: Tak for i dag  

  
Mulighed for at netværk til 18.00 for dem der har mulighed for at blive lidt længere. 
 
 
 

 


