
BÆREDYGTIGT 
HVERDAGSLIV 

Kornets Hus og LOF Nord inviterer til spændende be- 
søg i Nordjyllands nye oplevelsescenter for korn, mad- 
oplevelser og aktiviteter for hele familien. Kom og oplev 
huset, den store udstilling, fortællinger om husets til- 
blivelse og tankerne bag. Hør en række inspirations  
oplæg til mere bæredygtigt hverdagsliv. Nyd en dejlig 
2-retters middag. Tag familie, en ven eller kollega med  
til et spændende folkeoplysende arrangement. 

sted: Kornets Hus, Guldagervej 501, 9800 Hjørring

pris: kr. 300 inkl. 2 retters middag, en række inspirerende 
oplæg og materiale. Skriv PLUS1 i rabatkodefeltet og pri-
sen er kr. 550 for 2 personer.

tilmelding: web: lof.dk/nord/foredrag-debat-og-ture/ 
baeredygtigt-hverdagsliv/id/212705, mail: nord@lof.dk  
eller tlf.: 59 18 33 50. Tilmelding er først til møllen  
– max 50 pladser. Tilmeldingsfrist inden den 23/11.

Arrangementet er støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje for 

Lokal Folkeoplysning samt LOFs lokalafdelingspulje.

PROGRAM

17:00 VELKOMMEN OG INTRODUKTION TIL AFTENENS PROGRAM

  oplæg 1: Om Kornets Hus og tankerne bag v. Kornets Hus

17:30 VI SÆTTER OS TIL BORDS

  oplæg 2: Om økologisk grønt- og kødproduktion  

v. Lille Østergaard

  oplæg 3: Om bålmad- og shelterovernatnings konceptet  

v. Grønne Gløder

18:00 HOVEDRETTEN SERVERES

  oplæg 4: Efter hovedretten hører vi om bæredygtighed i forbin-

delse med driften af Kornets Hus’ køkken v. køkkenchef Lukas.

19:00 DESSERTEN SERVERES

19:30  oplæg 5: Om væredygtighed og nyt dialogmateriale, som I kan 

tage med hjem og dele med familie og venner v. LOF Nord  

(Liberalt Oplysningsforbund i Nordjylland) 

 

Alle deltagere er velkommen til at blive hængende og hygge  

sig – gå rundt i huset og se nærmere på udstilling, butikken,  

bagekøkken mv. og selvfølgelig stille spørgsmål til de  

forskellige oplægsholdere.

21:00 TAK FOR I AFTEN

– MED GODE RÅVARER, VÆREDYGTIGHED 
OG GODT SELSKAB. TIRSDAG DEN 
30. NOVEMBER KL. 17-21

INVITATION TIL TEMAARRANGEMENT:

LOF har et nyt koncept, der hedder PLUS1 
– hvilket betyder at hvis I tilmelder to personer, 
så er der en rabatpris.

Kornets Hus og LOF Nord inviterer:

https://lof.dk/nord/foredrag-debat-og-ture/baeredygtigt-hverdagsliv/id/212705
https://lof.dk/nord/foredrag-debat-og-ture/baeredygtigt-hverdagsliv/id/212705

