
INVITATION TIL  
BORNHOLMERDØGN
FREDAG DEN 6. OKTOBER TIL LØRDAG DEN 7. OKTOBER 2017

   

Bornholm vil på ét døgn samle 200 engagerede stemmer, organisationer,  
virksomheder, politikere og bornholmere for sammen at sætte handling bag 
målet om en bæredygtig grøn ø. Vi kalder det et Bornholmerdøgn, og du  
er inviteret til at deltage aktivt i den grønne omstilling af vores ø.

Bornholm har gennem ti år arbejdet med at blive en grøn ø. Det er på mange 
måder gået rigtig godt. Under paraplyen Bright Green Island har en bred kreds 
af aktører udviklet initiativer og skabt synlige grønne resultater. Det giver os et 
vigtigt fælles afsæt for fremtiden. Sammen skal vi sætte de næste fælles mål for 
Bornholms grønne omstilling; Bornholmermålene.

Bornholmermålene skal involvere flere og nå endnu bredere ud.  
Det kræver, at vi alle deltager aktivt og tydeligt. Fordi flere ved mere.  
Fordi flere kan bedre. Bornholms bæredygtige fremtid skal omsættes i  
vores daglige handlinger og adfærd i familierne, på arbejdspladserne,  
hos virksomhederne, i partierne, foreningslivet og alle de andre gode lokale 
initiativer. Bornholmerdøgnet er begyndelsen til en proces, hvor vi i fællesskab 
udpeger de bornholmermål, der skal indfri vores ambition om en bæredygtig 
grøn ø. Baseret på vores gode erfaringer, inspireret af verden og båret frem i 
fællesskab.

Jeg vil glæde mig til at se dig og sammen fortsætte den gode udvikling  
af en bæredygtig grøn ø på Bornholmerdøgnet den 6.-7. oktober i  
Kyllingemoderen. 

På grønt gensyn!

Winni Grosbøll 
Borgmester i Bornholms Regionskommune  



PROGRAM FOR 
BORNHOLMERDØGN

   

FREDAG DEN 6. OKTOBER

LØRDAG DEN 7. OKTOBER

11.30 Ankomst og let frokost

12.00 Velkomst og introduktion v. borgmester Winni Grosbøll

12.15 Program og arbejdsform v. Zakia Elvang, Wedodemocracy  
og Johan Galster, 2+1 
Værksteder indenfor 8 temaer:
1. Hvor skal vores energi komme fra og hvordan passer  

vi på vores ressourcer?
2. Hvilke fødevarer vil vi skabe og spise?
3. Hvad vil vi leve af?
4. Hvordan vil vi bo og bygge?
5. Hvordan vil vi leve og udvikle os?
6. Hvordan vil vi transportere os?
7. Hvordan vil vi passe på naturen og udnytte dens potentiale?
8. Hvilket emne vil du ellers gerne arbejde med?

12.45 Værksted: Intro – hvad er vores opgave? 

13.15 Fælles inspiration udefra: FN’s 17 verdensmål

13.45 Værksted: Hvor langt er vi på Bornholm? Hvad vil vi fokusere på?

14.15 Fælles lokal inspiration: 8 bæredygtige grønne oplæg
Alle kan nå at opleve 2 oplæg – kaffe & kage undervejs

16.00 En stemme fra fremtiden – bornholmske børns bidrag

16.30 Værksted: Første bud på Bornholmermål for vores tema

17.00 Værksted: Fra ord til handling – udvikling af projekter og ideer

19.00 Tapas og vi stemmer om, hvad der skal med videre i processen

20.30 Tak for i dag

09.30 Løbende ankomst og kaffe

10.00 Intro til dagens program og i gang

10.30 Vi fokuserer og nye hold sættes:
• Bornholmermål færdiggøres
• Projekter vi sætter i søen
• Forankring og involvering af Bornholm

12.00 Galleri – kvalificering og prioritering

13.00 Arbejdsfrokost og aflevering til Winni Grosbøll og  
Bornholmermål arbejdsgruppe

14.00 Gruppebillede og igangsættelse af ”Mit Bornholmermål” 

14.30 Afrunding af Bornholmerdøgnet – tak for nu 

TID  
FREDAG DEN 6. OKTOBER 
2017 KL. 12.00 TIL  
LØRDAG DEN 7. OKTOBER 
KL. 14.00 

STED  
KYLLINGEMODEREN VED 
CHRISTIANSHØJ,  
SEGENVEJ 50,  
3720 ÅKIRKEBY


