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Tildelinger KlimaPuF – Puljen for lokale, grønne Fællesskaber, første puljerunde november 2022 
Sags-ID Ansøger Projekttitel Bevilling Kort beskrivelse Bedømmelsesudvalgets begrundelse 

14206 Club Curious Heartmade 2022 10.000,00 Projektet handler om at afvikle en 
grøn julebazar med en masse DIY-
workshops (10 aktiviteter op mod 
julen 2022). Projektet er rettet 
mod unge. 

Projektet scorer meget højt på samtlige 
af puljens kriterier. Initiativet byder på 
mange diverse konkrete, grønne 
handlemuligheder og kan nå ud til 
mange mennesker. Udvalget fremhæver 
også konceptets fokus på juletiden som 
positivt, da der er et stort potentiale for 
bæredygtige alternativer.  

14306 Foreningen for 
Økologisk 
Jordbrugssamvirke 

MARIENDALS 
GRØNNE 
MADVÆRKSTED 

6.200,00 Projektet handler om at 
gennemføre en række jord-til-bord 
workshops, hvor gæster inviteres 
til at høste deres egne råvarer på 
de omkringliggende marker og 
lære at bruge råvarerne i 
smagfulde grønne retter. 

Projektet scorer højt på samtlige af 
puljens kriterier. Grundet puljens 
begrænsede midler, gives der ikke fuld 
tilskud. Udvalget anbefaler at gentænke 
anskaffelsen af materialer til 
madstationer til dette pilotarrangement 
og fx gøre brug af lån eller genbrug.  

14315 Grundejerforeningen 
Damgårdens Jorder 

Mad og bål i 
fællesskabet 

5.000,00 Projektet handler om at bygge et 
brændeskjul i fællesskab, så 
brændbart materiale beholdes i 
området. Derudover er der fokus 
på kompostering og der vil blive 
holdt fællesspisninger med mad 
over bål. 

Projektet scorer især højt på kriteriet 
Fremme af lokale, grønne fællesskaber 
og aktiviteter. Grundet puljens 
begrænsede midler og da puljen ikke 
kan støtte budgetposten "timer og 
kørsel", gives der ikke fuld tilskud. 

14328 Paul Natorp Omlægning af jorde 
til vild natur og 
energiproduktion 

3.000,00 Foreningen ”Ajstrup Bio- og 
Energilaug”, som er under stiftelse, 
skal i første omgang etablere vild 
natur på egen jord. Samtidigt 
forberedes et område til at kunne 
huse et solcelleanlæg. I de 
efterfølgende faser involveres flere 
naboer i omlægning af mere jord. 

Udvalget ser et stort potentiale i 
ansøgningen og vil derfor gerne støtte 
initiativet. Udvalget manglede en 
forklaring for nogle af budgetposterne, 
for eksempel begrundelsen for at skulle 
bygge et hegn, samt uddybende tanker 
om kriterierne vedr. inddragelsen af det 
lokale fællesskab og formidling/ 
gennemslagskraft.  
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14340 Institut for (X) Den lokale 
planteskole 

10.000,00 Projektet handler om at værne om 
den særlige natur der findes på 
Godsbanens arealer, hvor der er et 
særligt mikroklima. Med projektet 
graves planter fra bulldozer-truede 
områder op og dyrkes i 
potteplanter, som så 
bortadopteres til lokale foreninger 
og virksomheder. Når en plante 
bortadopteres vil der medfølge en 
læring i plantning og plantepleje. 

Projektet ”Den lokale planteskole” 
tildeles midler, idet det scorer meget 
højt på samtlige af puljens kriterier, især 
på klimaeffekt og nytænkning. 
 

14348 Løbeklubbens 
RunningWild 

Grønt kredsløb 3.000,00 Projektet handler om at arrangere 
et løb, hvor deltagerne samler 
skrald op undervejs. Løbet 
afsluttes med en grøn 
fællesspisning. 

Projektet ”Grønt Kredsløb” tildeles 
midler, idet det scorer højt på 
kriterierne fremme af lokale, grønne 
fællesskaber og aktiviteter og 
gennemslagskraft. Vi anbefaler, at man 
gentænker budgettet i forhold til 
forplejning samt indkøb af nye varer 
som refleksveste og arbejdshandsker, 
som mange medlemmer i klubben 
sikkert har i forvejen.  
 

14350 Sundheds Rewaq OPLÆG OM DET 
KLIMABEVIDSTE 
VALG 

5.000,00 Projektets målgruppe er etniske 
minoriteter som via arrangementer 
får viden om, hvordan man kan 
spare energi i hjemmet og hvilke 
fordele det har for økonomi og 
klima. 

Projektet tildeles midler, fordi det scorer 
højt på kriterierne fremme af lokale, 
grønne fællesskaber og aktiviteter, 
klimaeffekt og nytænkning. Vi anbefaler, 
at man gentænker gaveidéen til 
arrangementets deltagere, da der ved 
”gratis gaver” altid er en fare for at de 
ikke kommer i brug. 
 

14351 Det Fælles Bedste Fremtidsværksteder 
for omstilling til 
Grønt Aarhus 

3.400,00 Projektet handler om at 
videreudvikle på den 
seminarrække Det Fælles Bedste er 
i gang med ved at afvikle til 

Projektet tildeles midler, da det scorer 
højt på samtlige kriterier og særligt på 
Fremme af lokale, grønne fællesskaber 
og aktiviteter samt gennemslagskraft. 
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handlingsorienterede værksteder 
om grøn mad og madlavning. 

Det vurderes, at budgettet kan skæres 
til ved at gentænke placeringen af 
arrangementet.  
 

14352 Mellemfolkeligt 
Samvirke Aarhus 

Brug naturen og lav 
selv 

7.500,00 Projektet afvikles gennem fire 
arrangementer med fokus på 
fællesskabsdannende aktiviteter og 
klimavenligt adfærd, som fx et 
syltningskursus, sankning og en 
grøn fællesspisning. 

Projektet tildeles midler, da det 
imødekommer samtlige af puljens 
kriterier. Projektet scorer særligt højt på 
kriterierne nytænkning og 
gennemslagskraft. Vi anbefaler at 
gentænke madbudgettet, eventuelt 
gennem en delvis deltagerbetaling.    
 

14366 Mahajas Escape 
Rooms 
 
 

Mahajas Escape 
Rooms - 
Pilotprojekt 

9.600,00 Projektet er et pilotprojekt, hvor 
der udvikles koncepter for grønne 
Escape Rooms målrettet 
folkeskolernes udskolingsklasser i 
Aarhus. 

Projektet tildeles midler, idet det lever 
op til alle puljens kriterier, men i 
særdeleshed skiller sig ud inden for 
kriteriet om nytænkning.  
 

14367 Den Grønne 
Børneklub 
 

 

Den Grønne 
Børneklub i 2023 

8.300,00 Projektet handler om at gentænke 
en eksisterende børneklub i en 
beboerforening i Højbjerg, så der 
kan tilbydes grønne aktiviteter for 
børn og familier hen over året. 

Projektet tildeles midler, idet det scorer 
højt på samtlige af puljens kriterier. 
Projektet scorer i særdeleshed højt på 
fremme af lokale, grønne fællesskaber 
og aktiviteter samt gennemslagskraft. Vi 
opfordrer til at gentænke nogle af de 
planlagte arrangementer mht. 
klimavenligheden, fx anser vi ikke 
brugen af en hoppeborg som grøn.  
 

14368 Vejlauget Øvre 
Barthsgade 

Barthsgade – En 
grøn gade 

7.275,00 Projektet handler om at 
understøtte et lokalt 
nabofællesskab i Aarhus N, hvor de 
har haft stor succes med en række 
deleprojekter og nu vil fokusere på 
biodiversitetsindsatsen. Støtten 
gives til at kunne etablere flere 

Projektet tildeles midler, fordi det stiller 
skarpt på samtlige af puljens kriterier. 
Projektet scorer i særdeleshed højt på 
lokal nytænkning samt fremme af lokale, 
grønne fællesskaber og aktiviteter. 
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”vild med vilje”- områder og sætte 
fokus på kompostering. 

14372 Jenny Thaysen Kjær Bokashi i 
kolonihaver 

7.200,00 Projektet handler om at afvikle 
workshops i en kolonihaveforening 
i Åbyhøj, hvor deltagerne lærer om 
komposteringsformen Bokashi. 
Arrangementet afsluttes med grøn 
fællesspisning. 

Projektet ”Bokashi i kolonihaver” 
tildeles midler, idet det scorer højt på 
kriterierne fremme af lokale, grønne 
fællesskaber og aktiviteter samt 
klimaeffekt. Vi opfordrer til, at 
madbudget tænkes uden om projektet, 
for eksempel gennem deltagerbetaling. 
 

14373 Navus Community Pod et træ 5.000,00 Projektet handler om en workshop, 
hvor deltagerne lærer at pode 
træer, som de kan få med hjem. 

Projektet tildeles midler, fordi det stiller 
skarpt på samtlige af puljens kriterier. 
Projektet scorer i særdeleshed højt på 
klimaeffekt og gennemslagskraft. Vi 
anbefaler at deltagerne i arrangementet 
får ét træ med hjem fra workshoppen.  
 

14375 Marianne Mikkelsen Bæredygtige 
buketter 

5.500,00 Projektet handler om at af afvikle 
et arrangement, hvor deltagerne 
lærer om, hvor langt en blomst har 
rejst, inden de står i vores vaser 
herhjemme. Deltagerne lærer, 
hvordan de kan få held med at 
dyrke hjemmehørende blomster til 
buketter. 

Projektet tildeles midler, fordi det scorer 
højt på samtlige af puljens kriterier. Det 
vurderes, at arrangementet har stort 
potentiale for konkret adfærdsændring. 
 

14376 Højbjerg Drenge 
 
 

Plantekasser til 
Højbjerg Drenge 

4.000,00 Projektet handler om, at en lokal 
spejdergruppe i Højbjerg vil 
etablere fællesbede i området, så 
de er tilgængelige for familier og 
naboer i lokalområdet. 

Projektet tildeles midler, fordi projektet 
indtænker samtlige af puljens kriterier. 
Det vurderes at projektet har stort 
potentiale for klimafremmende adfærd 
og stærk gennemslagskraft. Grundet 
puljens begrænsede midler, gives der 
ikke fuld tilskud. Vi anbefaler, at 
plantekasserne findes brugte eller 
bygges selv.  
 


