
Grønt Odense
Festival for grøn omstilling
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Støttet af:

Torsdag den 29. april: KICK OFF & fernisering
Program fra kl. 17.00-19.00.

Torsdag den 6. maj: Festival + åbning
Program fra kl 16.30-21.00.

Fredag den 7. maj: Festival + poesiaften
Program fra kl 16.30-22.00.

Lørdag den 8. maj: Festival + markedsdag
Program fra kl 10.00-18.00.

Søndag den 9. maj: Festival + brunch
Program fra  kl 10.00-14.00.

Grønt Odense er en oase i tid og rum, hvert år i uge 18 vil foreningen Grønt 
Odense i fremtiden afholde festival med workshops, foredrag, generations-
møder, samtaler, musik, lyrik, kunst, café, fællesspisninger og marked. 

Med festivalen ønsker vi at skabe et sanseligt oplysningsprojekt, der enga-
gerer mennesker til, gennem handling, at bidrage til den grønne omstilling. 
For os handler den grønne omstilling ikke kun om politik og tekniske løsnin-
ger, vi vil gerne undersøge hvad det gode liv er i dag? Sæt kryds i kalende-
ren hvis du gerne vil være med til at skabe festivalen, være frivillig eller blot 
besøge os.

Grønt Odense afholder festival for første gang i 2021 i uge 18 på Friskolen 
Glasværket og Odense Designakedemi, Ørstedsgade 28, 5000 Odense C. 
Skolen selv og dens omgivelser er meget indbydende og inviterer til kre-
ativitet.Vi har fået lov at låne 7 klasseværelser hver med plads til op til 30 
personer, og skolens kantine med plads til 150 personer og det tilhørende 
køkken. Der er flygel i kantinen. Vi har mulighed for at bruge skolens bestik 
og service. Vi har adgang til at anvende parken bag skole.



Vi gør hvad vi kan for at undgå affald. Det affald som der alligevel opstår 
sorteres. Vi elsker kompostering og genanvendelse. Vi undgår selvføl-
gelig engangsting, ved mindre det genanvendes i den konkrete kontekst. 
I det hele taget overvejer vi bæredygtigheden i alt hvad vi laver.

Vi stræber ikke efter at gøre det mindre dårligt, men efter at gøre det 
godt. For os er bæredygtighed ikke et fast forankret og fuldt ud defineret 
endemål. Bæredygtighed er en vedvarende proces hen imod det gode 
liv for både mennesker og miljø. Vi serverer lokalt produceret mad efter 
årstiderne og gerne så plantebaseret som muligt.

Vi inddrager publikum og giver dem en aktiv rolle i vores aktiviteter. Vi vil 
vække deres nysgerrighed frem for deres frygt. Vi vil gerne undgå passiv 
underholdning. Vores oplysningsprojekt er båret af konkrete handlinger 
og vi orienterer os mod løsningerne.

Det bærende er initiativet. Grønt Odense sker i samskabelse mellem 
civilsamfundet / foreningslivet, offentlige institutioner og bæredygtige 
virksomheder. Det er ikke en partipolitisk platform, vi opfordrer ikke poli-
tikere til at tale, men til at lytte.

Vi gør bæredygtighed til noget vedrørende og konkret. Til handlinger folk 
kan inddrage i deres almindelige moderne liv. Vi gør det nemt, sjovt og 
hyggeligt at være bæredygtig.

Vi protesterer ikke for at få ændret tingenes tilstand. Vi ændrer tingenes 
tilstand.

Nysgerrighed: Frygt og dårlig samvittighed er handlings-
lammende fænomener. Grønt Odense ønsker at vække 
folks nysgerrighed, for at skabe det bedst mulige engage-
ment omkring den grønne omstilling.

Bæredygtighed: Grønt Odense vil medvirke til sikringen af 
livsbetingelserne for de fremtidige generationer.

Samskabelse: Samarbejdet mellem civilsamfund, erhvervs-
liv og myndigheder er essentiel for at lykkedes med den 
grønne omstilling.

Handlekraft: Bæredygtighed bliver en værdi i kraft af hand-
ling. Grønt Odense sætter rammerne og skaber et hand-
lingsrum, hvor engagementet bliver omsat til positive foran-
dringer for den enkelte, for familien, for virksomheden og for 
samfundet som helhed. #deterosdererden

Hygge: Det gør ikke noget at vi har det sjovt og hygger os 
undervejs. Det tilstræbes at de der arbejder eller besøger 
Grønt Odense går derfra med bedre humør end da de kom.
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