
Klimafestivalen § 112 

Program for Grenland 18. -28. januar 2017 
Hvorfor klimafestival? 

FNs klimapanel slår fast at klimaendringene 

nærmer seg sivilisasjonstruende terskler i 

våre barns levetid. Det haster å sette fart på 

klimaomstillingen i alle land, og vi har alt å 

vinne på det. 

Vi trenger en Klimafestival som motiverer 

befolkningen til å støtte opp om politiske 

tiltak for å sikre et stabilt klima.  

 

Skien: 
18. januar klokka  19.00 -21.00. Biblioteket i Skien, Brunosten  

Skiensordfører Hedda Foss Five åpner «Klimafestivalen §112»,i Grenland. 

Foredrag ved Eivind Hoff Elimari, forfatter fra Skien, som nylig kom ut med 

boka «Gull eller grønne skoger». 

Etter foredraget samtale med Hedda Foss Five, og salen, om politikk for det 

gode liv, ledet av Anne Spånem. 

 

Biblioteket i Skien 18. – 28. januar,  

Bokutstilling og en klimautstilling laget av Bratsberg Barnehage. 

 

Lørdag 21.januar kl.  12.00 -13. Ibsenhuset foajekonsert.  

Besteforeldrenes Klima Aksjon, Grenland arrangerer «Klimakonsert». 

Vi har fått med oss: Sylvia Salvesen som er konferansier og leser dikt. 

Paal Jensen, Tristan Hafredal Melby, Signe Wiig Salvesen, 

Guttorm Guttormsen, Ragnar Sør Olsen, Ragnar Køhn og 

Jan Øystein Wiig som leser dikt.  Velkommen. 
 

Kunstutstilling i Ibsenhuset 20. -28. januar 

Bilder av Bjørn Richter, Kristin Eidem og Ragnar Steinstad. 
 

Søndag 22.januar. kl. 11.00 Skien kirke: «Klimagudstjeneste»  

Servering av kaker og miljøvennlig kaffe. 
 

Initiativtakere til Klimafestivalen.             Besøk oss på våre nettsider 

            



Porsgrunn: 
Tirsdag 19. januar kl.19.00.Filmsenteret Charlie, Porsgrunn. 

Filmen «Merchants of Doubt». Informasjon om klimafestivalen før filmen, og 

samtale om filmen etterpå. Tittelen kan oversettes til «Forhandlere av tvil». 

Filmen forteller hvordan profesjonelle markedsførere sår tvil om kunnskapen 

som klimaforskere har kommet fram til. 
 

Biblioteket Porsgrunn -18. -21. og -25. Januar. –Lesestunder for klima. 

Onsdag 18.januar kl 17.30. Lesestund for barn  

Vi leser "Den lille pingvinen som begynte å fryse" og "Mistet og funnet". 

Ta gjerne med deg kosedyret ditt. (Kanskje du har en pingvin...?)  
 

Lørdag 21.januar  kl. 12.00. Ælvespeilet.  

Teaterstykket heter Mr. Ping. Dette handler om en pingvin. 

Kl 13.00 leser vi om "Den lille pingvinen som begynte og fryse" 

Det blir pingvinaktiviteter. 
 

Onsdag 25.januar kl 17.30. Biblioteket Porsgrunn. Lesestund for barn.   

Tema er "Hvis det ikke fantes biler". Kan du ta med deg en lekebil? 

 

Mandag 23. januar kl. 17:30 -19.30.   Grenland Klimakafe  

Meierigården kultursenter i Storgata 115, Porsgrunn. 

Brita Helleborg BKA leder programmet, og har forslag til samtaleemner. 

Noen er skeptiske til at klimaendringene finnes. Er det noe vi kan gjøre med 

det? Vanlige argumenter fra klimafornektere. 

Åpen Kafe fra 18.00.  Alle velkommen. 
 

Tirsdag 24. januar Kl. 18.00.  Folkemøte om §112. arr: Natur og ungdom. 

Meierigården kultursenter, Storgata 115, Porsgrunn.  
Fra NU sentralt kommer en representant og forteller om Klimasøksmålet. 

Møtet ledes av Thea Kolbjørnsen og Yrja Skjærum.  
 

Grunnloven § 112 lyder slik: 

"Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der 

produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra 

en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for 

etterslekten. Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om 

virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta 

den rett de har etter foregående ledd. Statens myndigheter skal iverksette tiltak 

som gjennomfører disse grunnsetninger. 
 

Blir din org. med på Klimafestivalen § 112 neste år?     Se nettsiden.  



Hvorfor en klimafestival? 
FNs klimapanel slår fast at klimaendringene nærmer seg sivilisasjonstruende 

terskler, i våre barns levetid. 

Det haster å sette fart på klimaomstillingen i alle land, og vi har alt å vinne på 

det. Vi trenger en Klimafestival som motiverer befolkningen, til å støtte opp om 

politiske tiltak for å sikre et stabilt klima. 

 

Tilbud til Skoler 

«DU VERDEN» vitensenteret i Porsgrunn inviterer skolene til besøk og 

aktiviteter under klimafestivalen: 

 

PLASTFUSING,  

Gjenbruksverksted  -elevene lager et produkt av plast som de får med seg hjem. 

Har du et overskudd av plastikkposer fra matvarekjeder, klesbutikker eller lignende. Ikke kast 

dem! Bruk dem heller til å lage noe du har bruk for. Du kan for eksempel designe din egen 

veske, lage deg en holder til mobilladeren din eller en ørepluggholder. Din ting, ditt design! 

Kom og lag! 

 

DRIVHUSEFFEKTEN 

Elevaktivitet  -elevene gjør et eksperiment som skal illustrere virkningen av drivhuseffekten. 

Mange snakker om menneskeskapte klimaendringer og økt drivhuseffekt. Vi prøver ut et 

eksperiment for å illustrere denne effekten. 

 

SOLCELLE 

Teknologiverksted  -elevene lager en leselampe med solceller. 

Verdens energiforbruk bare øker og øker og vi kan ikke lenger satse på fossile brennstoff. 

Solen kan forsyne oss med mye av den energien vi trenger. Kom til DuVerden og lag din egen 

leselampe som får energien sin fra Sola. 

 

CO2-LAGRING I BERGARTER 

Elevaktivitet  -elevene undersøker fenomenet porøsitet i bergarter med tanke på lagring av 

CO2. Klimaendringene er et faktum og forskerne mener at vi må gjøre noe for å begrense 

utslippene av klimagasser. CCS  -er en av teknologiene som i fremtiden skal bidra til dette. 
Men det holder ikke å fange CO2-gassen vi må også kunne lagre den. Mange mener at gamle 

oljereservoarer er egnede plasser for dette. Da er det viktig at bergartene er av slik karakter at 

vi kan gjøre det. 

 

FOREDRAG OM CCS (CARBON-CAPTURE AND STORAGE) 

Foredrag  -elevene får et foredrag om karbonfangst og lagring.  

Karbonfangst og lagring er en av de teknologiske løsningene som skal være med på å redusere 

utslipp av klimagasser. Gassnova som er statens foretak for karbonfangst og lagring kommer 

til «Du Verden» for å fortelle oss om dette.  


