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Grøn Festival
Igen i år holder vi GRØN FESTIVAL i Økologiens Have, arran-
geret i samarbejde med flere forskellige grønne foreninger.  
Vi skylder desuden stor tak til vores sponsorer.
Vi regner med ca. 40 udstillere med forskellige økologiske og 
bæredygtige produkter, samt foreninger med information om 
samme og meget mere.

Der vil være rig mulighed for at få stillet sin sult og tørst både 
i væksthuset og ved nogle af staderne, og stjernekokken Tor-
sten Schmidt vil lave smagsprøver af råvarer fra Haven m.m.

Der er underholdning og udfordringer for hele familien, for 
alle aldre og forhåbentlig for enhver smag. I debatteltet er 
der spændende oplæg, der er rundvisninger i urtehaven og 
hos bierne, slagtning af en høne, æselture, snobrødsbagning, 
billedskole, træskæring og musik i løbet af dagen både ved 
indgangen, på pladsen og ved væksthuset.

Så kom og vær med til at gøre dagen til en god oplevelse for 
alle. Vi fra Haven vil i hvert fald gøre vores bedste. Vi har 
plads nok, og der er gratis parkering. Så mangler vi bare at 
tage vejrguderne i ed.

Udstillere, arrangører og sponsorer – se folderens bagside.

12.00:  Arkitekt Casper Østergaard 
Christensen, GXN – Green Innova-
tion og Cirkulær bæredygtighed: 
”Hvordan kan vi, i en verden med res-
sourceknaphed, lave byggematerialer af upcyclede 
restprodukter, så de effetktivt kan genanvendes?”
13.00:  Lokal afledning af spildevand v/regnvands-
konsulent Lea Hjelholt fra Green Solutions. 
14.00:  Birgit Bonefeld, Miljøvenlig påklædning: ”Er naturfibre 
det bedste for naturen? Hvordan fremstilles tekstiler, og hvor-
dan påvirker det miljøet?” Birgit Bonefeld vil endvidere fortælle 
om, hvordan hun som designer arbejder i praksis med miljø-
venlig beklædning – hendes eget jeans-mærke ”Strunkjeans”.
15.00:  Lisbeth Bech Poulsen, folketingsmedlem for SF: ”Om-
lægning til økologi – muligheder og begrænsninger”.

Rundvisninger
11.00:  Rundvisning i urtehaven v/ Merete Johannsen – start 
ved Havens flagstang. 
12.00:  Rundvisning v/Odder Biavlerforening – start ved bi-
pavillionen i frugthaven. 
13.00:  Rundvisning i urtehaven v/ Merete Johannsen – start 
ved Havens flagstang. 
13.00:  Odder og Omegns fjerkræklub viser, hvordan man 
slagter en høne – ved standen. 
14.00:  Rundvisning v/Odder Biavlerforening – start ved bi-
pavillonen i frugthaven.

Andet
   Smagsprøver lavet af Havens råvarer v/mesterkokken Tor-

sten Schmidt.
   Odder Kogræsserforening v/Lars Hansen. Ved køerne for-

tæller Lars om foreningen.
   Fælleshaverne. Oplysning om medlemskab af ”Fællesha-

verne” ved Fælleshaverne.
   Hele dagen kan dyrene i Haven besøges.
   Med jævne mellemrum er der mulighed for trækketur på 

pony eller æsel.
   Hele dagen er der bål og snobrød (10 kr. pr. snobrød). 
   Odder og Omegns Fjerkræklub udstiller høns.

Program  
Musik og kultur
11.00 – 15.00:  Billedskolen laver ting sammen med børn.
12.00:  Duoen Ramt synger og spiller ved standene i løbet af 
eftermiddagen.
14.00:  Cowboys spiller og synger dansk og udenlandsk rock-
musik ved væksthuset.
  Jens og Flemming spiller i løbet af dagen ved indgangen/cafeen.
  Træskulptør Niels Ejner Petersen udstiller og arbejder i Haven.

Debatteltet
10.30:  Frøsamlerne v/ Brian Krause: ”Kom godt i gang med at 
samle frø”.
11.15:  Lone Landmand, bl.a. forfatter til bogen ”Mad vs. 
Fødevarer”, debattør og foredragsholder: ”Hvorfor går det så 
godt for økologien?”



Udstillere  
Odder og Omegns Fjerkræklub
Landsforeningen Økologisk Byggeri
Odder Kogræsserforening
Odderegnens Pileflettere
Hanegal
Øko Ged og Grønt
Ågården
GAIAmente Vin
EnergiTjenesten
Kolaidi
Merkur Andelskasse
Miljøposen
DN-Odder
Odder Biavlerforening
Frøsamlerne
Praktisk Økologi
Bier i Danmark
Energi og Glæde

 Renosyd I/S
Fairpaint
ForundringensHave
Østjysk Familielandbrug
Tekstil Biologi
BetterWorldFasion
AURO & Økomaling
Nicolai Bisgaard - Møbelpolster
NordicFastFood (RistetRugBrød)
NewDelphos - GræskeSpecialiteter
Brdr.Jensen I/S Ulvskovgaard 
Omstilling Ry
Økologiens Have
m.fl.

Arrangører 
DN-Odder
VedvarendeEnergi
Frøsamlerne
Odder Biavlerforening
Det Økologiske Råd

Landsforeningen Økologisk Byggeri
Landsforeningen Praktisk Økologi
Odder Kogræsserforening
EnergiTjenesten
Økologiens Have

Sponsorer

HOVEDSPONSOR


