
Workshop om Verdensmål



”De simple svars tid er forbi”



Det korte råd fra Steen Hildebrandt lyder:

”Vi skal være mere nysgerrige på hvordan 
den ”ankomne verden” ser ud, så vi bliver 

mere parate til at gå ind i ”det” der er på vej 
til os.



LOF - 6 Verdensmål



LOFs rolle som et 
oplysningsforbund!

LOF som forandringspartner
Understøtter en væsentlig samfundsmæssig dagsorden

En læringsarena mod nye forestillinger
Medvirke til aflæring af gamle vaner og forestillinger

Medvirke til at bæredygtighed bliver mere borgernært 
– så flere føler ejerskab



Nyt LOF koncept 2020

Højskoletemadag/aften
4-6 mødegange med forskellige 

bæredygtige temaer
Ekspertbistand

Hjemmeside
Underviserside
Markedsføring

Støttet af Kulturstyrelsesmidler via DFS



Bæredygtigt byggeri
Destination Fyn 
Det fynske affald
Grønnere offentlig transport

Klimafolkemøde i Middelfart 
Bæredygtighedsfestival i Kerteminde 







Opsamling fra Udviklingsforum i går
Møde de forskellige intentioner

Oplysning og debat om dilemmaer
Inspiration til underviserne

Inddrag forskellige samarbejdspartnere fra 
lokalområdet

Besøg virksomheder/producenter
Debatteater



Hvad er jeres ambition?



Hvilken hjælp og støtte er der 
brug for?



I LOF vil vi gerne understøtte handlekraft.
Vi tror på, at der skal være ”noget” at handle på. 

Dette ”noget” er i høj grad viden om problemstillinger og fakta 
samt fællesskaber til at udtænke løsninger i.
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