
Hvordan deler vi de ressourcer, der er? 
Hvad skal der til for, at vi kan handle 
i fællesskab? Og hvornår forpligter vi 
os? En grøn ambassade er måske ikke 
bundet op i mursten, men er et mere 
midlertidigt – og alligevel permanent 
– rum, hvor man kan bidrage til den 
grønne omstilling. 
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b invitatiOn til dialOg dEn 3. april 2014 Om:
 Grøn ambassade

baGGrund
Samsø Energiakademi var vært ved et fælledskabsmøde i rundetårn i 2012. 
130 mennesker deltog, og der var altså basis for at mødes på tværs af by og 
land. det mener vi, der fortsat er et stort behov for, hvis danmark og verden 
skal lykkes med den grønne omstilling. Og det skal vi! 

fællesskab, ejerskab oG lederskab
på Samsø har vi plukket de lavesthængende frugter – og vi ved, at det kræver 
et langt sejt træk at nå i mål med de højesthængende. derfor inviterer vi i 
Energiakademiet nu til det næste fælledskabsmøde. vi vil gerne dele og ud-
veksle synspunkter om vores fælles intention om at gøre en reel forskel – lokalt, 
nationalt og globalt. måske kan vi sammen beslutte at iværksætte en ny fællede 
– en grøn ambassade. 

proGram              
18.00-18.45:  Check ind med smagen af Øen – lokalt dyrkede og forarbejdede 

råvarer fra Samsø kan nydes med lidt at drikke. 
18.45-19.00:  malene lundén, Energiakademiet, og Helle solvang, From Crisis 

to possibility 1813, om fælledskabsinitiativer. 
19.00-21.00:  Tor nørretranders, forfatter, om fælledskaber, og martin man-

thorpe, nCC, om dome of visions. søren Hermansen, Energiaka-
demiet, fortæller om tankerne bag en grøn ambassade i Køben-
havn og er ordstyrer for den efterfølgende dialog og debat.

Tid oG sTed
mødet foregår den 3. april 2014 kl. 18.00-21.00 i dome of visions, Søren 
Kierkegaards plads (v/ den Sorte diamant), 1016 København K. læs 
mere på domeofvisions.dk/events
 
TilmeldinG oG pris         
tilmelding til Energiakademiet senest den 1. april 2014 via websitet på 
energiakademiet.dk/tilmelding/. det koster dKK 50 pr. person at deltage, som 
du betaler kontant i døren. 

Kontakt malene lundén på e-mail ml@energiakademiet.dk eller mobil 20964458 
for mere information.
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