
 

INVITATION TIL PROJEKTET ”MADENS FREMTID ER VORES FREMTID” 

Vær med i en unik serie af vidensoplæg om MAD med nogle af de mest kompetente 

forskere, praktikere og eksperter  

 

- MAD ER DEN STØRSTE ENKELTFAKTOR BAG KLIMA- OG MILJØKRISEN 

Seminarforløbets 12 gange med vidensoplæg giver dig mulighed for at få unik viden om de største 

udfordringer og de bedste løsninger ift. fremtidens mad.  

Maden – dvs. hele den måde vi dyrker, producerer, transporterer, handler med, forbruger og spilder maden 

på - er fuldstændig afgørende for klima, biodiversitet, vand, muld, ulighed, folkesundhed. Og dermed for 

vores fremtid.  

Oplægsholderne er nogle af landets mest kompetente forskere, praktikere og eksperter. Alle er velkomne; 

ingen specielle forudsætninger kræves, men man skal tilmelde sig og betale 400 kr. 

PROGRAM  https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/08/Program-for-Seminarforloebet_-25.pdf    med 

oplægsholdere, temaer og datoer 

FORLØB: Det foregår ca. hver 14. dag kl. 16.30-20.00 (se datoerne i programmet) med start mandag den 12. sept. 2022 i 

Elværket, Thorsvej 4, 8230 Åbyhøj. 

TILMELDING: Via mail til sekretariat@detfaellesbedste.dk med oplysning om navn, adresse, mail, mobil senest  

den 9. sept. 2022. Mærk mailen ’Madprojektet’.  

PRIS: 400 kr. for hele forløbet. Man er endelig tilmeldt ved indbetaling af 400 kr. til Det Fælles Bedste på reg. 1687 og 

konto 3231672787, alle modtager kvittering.  

De bedste hilsner 

Niels Aagaard, Det Fælles Bedste 

Flere oplysninger 4018 9019 - niels@detfaellesbedste.dk  

Seminarforløbet er første del af hele madprojektet, ”Madens fremtid er vores fremtid”, der består af i alt 5 dele.  

Se helheden her: https://detfaellesbedste.dk/.../Madens-fremtid-er-vores...  Deltagelse i øvrige dele aftales. 

Bag projektet står foruden Det Fælles Bedste følgende 17 grønne foreninger/organisationer:  

Greenpeace, NOAH, Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus, Dansk Vegetarisk Forening, Frie Bønder Levende Land, Regenerativt 

Jordbrug, Permakultur Danmark, Foreningen Andelsgaarde, Landsforeningen Levende Hav, Køge Fælles Jord, 

Havforeningen BLAK, Landsforeningen mod Svinefabrikker, Danmarks Naturfredningsforening Aarhus, Institut for X, 

Doughnut Economics Action Lab (DEAL, UK), Den Grønne Ungdomsbevægelse Aarhus, Kalø Økologisk Landbrugsskole. 
 

Mad afgør vores fremtid 

”Mad afgør vores fremtid på Jorden. Går det galt på den front, går det galt med både os og kloden (…) den ultimative 

kamp om, hvorvidt vi indfrier Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem” 

 … sådan skriver to af verdens førende klimaforskere, Johan Rockstrøm og Owen Gaffney, 

 i deres nye bog Klodens Grænser. 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/08/Program-for-Seminarforloebet_-25.pdf
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/08/Madens-fremtid-er-vores-fremtid_KORT.pdf?fbclid=IwAR1XA1kD2Mw6fSr7YTOpV9spbdiOxXdJoywbz9dq2rxzoy55Dr-58KfGLxE

