Lørdag den 26. Juni kl. 11-15
på Vestertorv ved Sankt Nicolai Kirke
Arrangeret af Grøn Expo og BærDet
Vært Carsten Borch
Livestreames online og deles
efterfølgende i mindre bidder

Grønne Talks i Teltet
Om Bæredygtighed & Bundlinjer

Grøn Expo og BærDet inviterer alle over på Vestertorv for at høre
med på interviews, deltage i en workshop og hilse på nogle af
byens virksomheder og andre lokale aktører, for at opleve hvordan
der arbejdes med og bidrages til den grønne omstilling.
Du vil også kunne få demonstreret og afprøve nogle af de ting lokale
virksomheder bidrager med til den grønne omstilling.

PROGRAMFLADE
Kl. 11:00 Velkomst
Kl. 11:05 METODER - Grossistens grønne biceps. Hvordan sikrer
en 170 år gammel stål- og teknikgrossist mere bæredygtighed i
hele værdikæden?
Head of Sustainability, Pernille Kiær, fortæller hvordan hun og LemvighMüller arbejder med bæredygtighed – og om hvordan kundernes øgede
krav om bæredygtighed og CO2 reduktion går hele vejen gennem
værdikæden.
Kl. 11:25 MODELLER - Born Circular Business - hvorfor vælger
nogle virksomheder at tjene færre penge?
Hvorfor vælger nogle iværksættere at tjene færre penge end de kunne
ved at tænke virksomheden cirkulært fra start? Hvilke materialer,
metoder og modeller skal man have fokus på, når man tænker sådan?
Hvordan kan mere etablerede virksomheder adoptere det cirkulære
mindset, så deres forretningsmodel bliver grønnere?
Mød Winie Evers fra WECET - Circular Economy Transition og hør tre
cases. To om grønne iværksættere og en om en etableret virksomhed,
der har taget livtag med det cirkulære mindset.
Kl. 11:45 MATERIALER - Hvordan vender vi fødekæden for
affaldssortering om?
Vi har inviteret en af de orange helte og affaldsekspert fra
genbrugsstationerne, Stella Steen Jensen, programleder for
Bæredygtighed hos Kolding Kommune, og Repair Café til at designe og
tale om produkter og emballage.
Kim Holm fra BærDet og Kolding Green Streets hjælper os igennem en
lynhurtig designproces med spørgsmålet: “Hvordan ville produkter og
emballage se ud, hvis nu de sidste, der møder dem på
genbrugsstationen var de første, der mødte dem”
Workshoppen er åben for alle, så du er meget velkommen til at deltage,
hvis du også drømmer om flere cirkulære produkter, der ovenikøbet er
emballeret på en grønnere måde. Designprocessen sættes i gang med
limpistoler og kyndig assistance fra frivillige fra Repair Café.

Kl. 12:00 PAUSE og jazz på Akseltorv foran Rådhuset
Bandet “Vintersol” spiller Nordisk Jazz , samt igen kl. 13.30, på torvet
foran Rådhuset. Ind i mellem, fra kl. 10-15, vender Denise fra Slicegirls
bæredygtige genbrugsvinyler. Arrangeret af Jazz i Trekanten.
Kl. 12:30 Grøn omstilling kalder på grøn indstilling – en talk
omkring bæredygtighedsdannelse i virksomheder
Hvordan skaber man en bæredygtig forandring i sin virksomhed, og får
sine medarbejdere med på den grønne vision? Det vil Conny Ericon
Andersen, CEO i Ex3 Education & Consulting og Morten Toft udforske,
med en snak om bæredygtig dannelse, og hvordan man som
virksomhed kan starte eller styrke sin grønne rejse.
Kl. 13:00 MODELLER - Hvordan gør man sin virksomheds
forretningsmodel grønnere?
Den nyudnævnte leder af SDU Business School, professor Kristin
Balslev Munksgaard, fortæller om grønne forretningsmodeller. Hvilke
virksomheder har succes med at omstille sig? Hvilke udfordringer
støder de ind i? Hvilket potentiale ligger der i at forbrugerne stemmer
med dankortet hver dag?
Kl. 13:20 MASKINER - Mød virksomheden bag Koldings utrolige
grønne væksteventyr
Jørgen Krogsgaard, CTO, Green Hydrogen Systems gør os klogere på
brint, elektrolyse, power-to-x og hvordan det er muligt at skalere en
grøn virksomhed på rekordtid. Både elektrolyse og vindmøller
demonstreres så du med egne øjne og med egne hænder kan røre ved
den grønne omstilling.
Kl. 13:40 MATERIALER - Resultatet af workshoppen: Hvordan
vender vi fødekæden for affaldssortering om?
Vi skal se og høre hvilke resultater workshoppen om fremtidens
produktdesign og emballagedesign ser ud.
Kl. 13:50 PAUSE
Kl. 14:20 MENNESKER - Hvordan skaber man en levende, legende
og grøn bydel - ved sammen at designe livet
Paneldiskussion om fremtidens bydel ved Riberdyb og Holmsminde,
imellem nogle af de involverede aktører på tværs af sektorer. Fra
forretningsperspektiv til menneskelig trivsel - og hvad det har med
Doughnut-økonomi og FNs Verdensmål at gøre.
kl. 14:50 Opsamling og tak for i dag
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Grøn Expo fokuserer på virksomhedernes bidrag til den grønne
omstilling. Grøn Expo er et mødested for maskiner, materialer,
metoder, modeller og mennesker med grønne ambitioner.
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BærDet er en handlingsplatform for bæredygtig omstilling der samler
bæredygtighedsaktører fra hele Kolding Kommune, på tværs af
sektorer og siloer. Fra civilsamfund, over erhverv og kommune, til
uddannelse og forskning.
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Vi hører om resultaterne senere.
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Kolding Verdensmålsdag 2021 vejviser
Bæredygtige
fødevarer

Industri, innovation og
infrastruktur

Bæredygtige byer og
lokalsamfund

1. Solskin
Abildskær Gård
Grippingslund Vingård
Skærsøgaard Vin
Danish Nature Brew
Bondegården i Egholt
Beer Shoppen
C&K Biavl
Dansk Markedshandel
2. Akvaponisk Have
3. Food2030
4. Hanegal
5. Super Brugsen
6. Peninsula Nature
7. FoodReformers
FællesSkabet

8. Autohuset Vestergård
9. P. Christensen
10. Bil & Co
11. GT Biler
12. Kolding Havn
13. Ewii

18. Bæredygtighedshuset
Green Kolding
19. Repair Café
20. Riberdyb10
21. Swap spot
Empty Your Wardrobe
22. Danmark For Målene

Ændringer kan forekomme

Kunst & Design
15. Art by Justyna
Klud & Mikkel
Bronzelaren
Hand Made Home
16. Børstegården
Forretninger
15. VielGut
16. Friluftsland
17. Tobbers Kaffebar

Grønne Talks i Teltet
23.Grøn Expo & BærDet
snakker med LemvighMüller, Green Hydrogen
Systems, SDU Business
School, WECET, Redux,
Repair Café og aktører
fra Riberdyb10 og
Holmsminde
Musik og Quiz
24. Jazz i Trekanten
Vind VM i Kolding
familie Quiz

