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14756 Grøn mad workshop Åbyhøj Grønne 

Nabofællesskaber

2.500 I samarbejde mellem Åbyhøj Grønne Nabofællesskaber, 

Åby Bibliotek, Åby Biblioteks Venner og Elværket 

afholdse workshoppen ”grønnere spisevaner”. Stine 

Venge fortæller, hvordan hendes familie har lagt om til 

100% plantebaseret kost, og deltagerne tilbereder et 

måltid og spiser sammen. Workshoppen inviterer til 

konkret handling og vidensdeling ift., hvordan man kan 

omlægge sine madvaner og herigennem gøre en forskel 

for klimaet.

Projektet scorer højt på samtlige af puljens 

kriterier. Udvalget var særligt begejstrede over, 

at ansøger havde tænkt på mad som et 

gennemgående tema for alle sessionerne, da 

grønne madvaner spiller en stor rolle i den 

grønne omstilling. Derudover mente udvalget, at 

projektet har potentiale for at fremme de lokale, 

grønne fællesskaber. Grundet puljens 

begrænsede midler, gives der ikke fuldt tilskud

14767 Oplæg om det 

klimabevidste valg

Sundheds Rewaq 8.000 Sundheds Rewaq holder oplæg og hjælper deltagerne 

med at spare på elregningen og dermed CO2-udslippet i 

hjemmet, fx ved madlavning. Her tilbydes et konkret 

gennemsyn af elforbruget og råd til besparelser, der 

gavner klimaet såvel som den enkeltes private økonomi.

Projektet scorer særligt højt på kriterierne 

nytænkning  og klimaeffekt . 

Bedømmelsesudvalget anbefaler, at man med 

projektet lægger vægt på den del, som handler 

om, hvordan man sparer på energi og el. 

Udvalget mener, at Sundheds Rewaq fortjener et 

skulderklap for den succes de har haft med sidste 

års projekt og vil dertil gerne støtte det 

kommende projekt. Grundet puljens begrænsede 

midler, gives der ikke fuldt tilskud.

14779 Møllegårdens Bigård Arne Skovhaug 8.499 ”Bofællesskabet Møllegården” styrker og udbygger eget 

fællesskab og samarbejde i lokalmiljøet ved at etablere 

en bigård. Bierne bidrager med bestøvning af blomster 

og frugttræer i lokalområdet og producerer honning til 

brug lokalt. Lokal fødevareproduktion gavner klimaet.

Projektet tildeles midler, fordi det scorer højt på 

samtlige af puljens kriterier. 

Bedømmelsesudvalget mener, at projektet især 

scorer højt på kriteriet om Fremme af lokale, 

grønne fællesskaber, idet bofællesskabet 

forpligtes til hinanden igennem bierne.
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14799 Grønt 

låneværktøjsinitiativ 

for CO2 besparelse, 

biodiversitet og 

reduktion af 

sprøjtegiftsanvendelse i 

Gl. Egå og omegn

Grundejerforeningen 

Egå Engdal

8.585 En professionel trimmer er en vigtig hjælp i arbejdet 

med at sikre rigtig pleje af grønne områder med bl.a. 

regnvandsbassiner. I projektet arbejdes målrettet med 

deleøkonomi, lokalt samarbejde og 

holdningsbearbejdning, så klima og biodiversitet kan 

prioriteres i private haver og på fælles arealer.

Projektet tildeles midler, idet det scorer højt på 

samtlige at puljens kriterier. Udvalget beskriver 

projektet som et godt, stabilt og gennemtænkt 

initiativ. Derudover er det blevet vægtet højt, at 

projektet både omhandler biodiversitet, 

beskyttelse af grundvand, CO2 besparelse, 

deleøkonomi og udbygning af fællesskab lokalt

14816 Kvindenetværket 

Frydenlund

Kvindenetværket 

Frydenlund

8.500 I kvindenetværket Frydenlund mødes man hver uge og 

spiser klimavenlig mad sammen. Puf-puljen kan give 

mulighed for at supplere leverancer fra Fødevarebanken 

med bl.a. krydderurter og sikre, at deltagerbetalingen 

ikke forhindrer nogen i at være med. Bæredygtigt 

fødevareforbrug og bæredygtige sociale fællesskaber 

går dermed hånd i hånd. 

Projektet tildeles midler, da det scorer højt på 

samtlige af puljens kriterier. Udvalget hæftede 

sig især ved, at projektet var stærkt i at fremme 

et allerede etableret fællesskab, som ønsker at 

sætte fokus på mad og madspild i deres 

fællesspisninger.

Udvalget anbefaler, at ansøger tager kontakt til 

Smag på Aarhus, da der kan være mulighed for at 

søge om nogle midler til jord eller frø. 

14827 Bier og biodiversitet 

mellem blokkene

Livsværkstederne i 

Gellerup

4.125 Livsværkstederne dyrker handlemuligheder med viden 

om bier og små midlertidige arealer med vilde blomster. 

Målgruppen er borgere i udsatte livssituationer. 

Projektet tildeles midler, da det scorer højt på 

kriterierne Fremme af lokale, grønne 

fællesskaber, klimaeffekt og nytænkning. 

Udvalget anbefaler desuden, at ansøger kigger på 

Aarhus Kommunes blomsterfrøpulje, da man 

måske kan få yderligere støtte til projektet 

derigennem.   

14834 Haveholdet Myrhuset Annette Vonge Nielsen 2.500 Haveholdet Myrhuset dyrker fællesskabet i og omkring 

arbejdet med haven. Her undervises og høstes, og 

afgrøderne bruges ved fællesspisninger. Klimahensynet 

styrkes i samarbejdet om at dele redskaber og dyrke 

spiselige afgrøder lokalt.

Projektet tildeles midler, da det scorer højt på 

samtlige af puljens kriterier. Udvalget var 

begejstrede for, at projektet sætter fokus på 

vigtigheden i at dele redskaber, værktøj mm. 

Projektet får ikke fuld bevilling, men udvalget 

anbefaler, at ansøger kan kigge mod Smag på 

Aarhus, da der er yderligere mulighed for at få 

hjælp til projektet herigennem. Derudover 

opfordrer udvalget at man afsøger muligheden 

for at finde billige eller gratis redskaber, 

eksempelvis gennem Reuse.
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14839 Aarhus Tang Alliance Tænketanken Frej 5.000 Tænketanken Frej vil hjælpe tang ind i vores mad med 

hjælp fra professionelle restauratører, hvor de i en 

”tang-alliance” forpligter sig til at dele deres kunnen og 

få tang på menukortet.

Projektet tildeles midler, idet det scorer højt på 

samtlige af puljens kriterier. Udvalget var særligt 

imponerede over projektet potentiale for positiv 

klimaeffekt, hvis flere af deltagerne 

implementerer det, de får med fra workshoppen, 

i deres praksis.  

Projektet får ikke fuld bevilling, men udvalget 

anbefaler, at man undersøger muligheden for at 

man kan bruge et af deltagernes køkkener ved 

workshoppen. Alternativt kan man måske række 

ud til Sager der samler, som også har et køkken.

14844 Den Grønne Workshop SEEK Festival Forening 7.000 SEEK vil lave tre nedslag for bæredygtighed på årets 

festival: Krydderurter og spiselige blomster, 

affaldsminimering og maximering af sortering samt 

klimavenlig mad med formidling af effekten på CO2-

udledning.

Projektet tildeles midler, idet det scorer højt på 

samtlige af puljens kriterier. Udvalget var 

begejstrede for festivalformatet, og anså det som 

en styrke at kunne forene kunst, kultur og 

bæredygtighed. Projektet kan nå langt ud har der 

derfor stort potentiale for at skabe en 

betydningsfuld klimaeffekt. Projektet tildeles ikke 

den fulde støtte, men udvalget anbefaler, at 

ansøger undersøger muligheden for at låne 

eksempelvis plantekasser gratis hos Åbne, 

grønne Værksteder. Det er også muligt gratis at 

låne Aarhus Omstillers interaktive udstilling 

”Klimapunktet” gratis som formidlingselement. 

14847 Reparations events Reparations Konsortiet 10.000 Reparationskonsortiet vil lave workshops i både 

Kintsugi, cykler og smartphones. Her repareres og læres 

med såvel hænder som hoved, og spares CO2 både i 

værkstedet og med den kunnen, deltagerne tager med 

hjem.

Projektet tildeles midler, idet det scorer højt på 

samtlige at puljens kriterier. Udvalget var 

begejstrede for de omtalte events og mente at de 

bliver nemme at forstå og tilgå for deltagerne. 

Udvalget anså særligt projektet for at være 

nytænkende samt at have potentiale for at skabe 

positiv klimaeffekt.
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14848 Plukkehaven Steen 

Billes Torv

Trøjborg Fællesråd 10.000 Dyrkningsfællesskabet Steen Billes Torv glæder både 

deltagere, naboer og biodiversitet. Her skrues op for 

aktiviteter og formidling, så endnu flere kan blive 

inspireret og få glæde af torvets grønne liv. Klimaet 

tilgodeses ved at dyrke afgrøder lokalt og give mange 

adgang til at få konkrete erfaringer med selv at dyrke 

afgrøder i byen.

Projektet tildeles midler, idet det scorer højt på 

samtlige at puljens kriterier. Udvalget lagde vægt 

på at fællesskab og formidling er godt flettet 

sammen. Både den forbipasserende og det 

passionerede havemenneske kan være med. 
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