
 
 

 
Program Porsgrunn  

  Sjøfartsmuseum og Vitensenter  
Porsgrunn, rett ved Down Town, spennende for alle 

Åpning av Klimafestivalen Onsdag 17. januar kl. 18.00. 

Klima-appell ved Brita Helleborg - Besteforeldrenes Klimaaksjon 

Du Verden har energi og klimaløype for alle 
 
Andre klima-aktiviteter på DuVerden: 
Legobygging – bygg din egen klimavennlige oppfinnelse. 
Plastfusing – opplegget som vi også har for skolene. (Redesignverksted) 
Konkurranse – kom nærmest 2-gradersmålet (bruker vår installasjon i 2.etg.) 

Lørdag 20 januar og Søndag 21. januar, begge dager kl. 11-16   

Lørdag 27 januar og Søndag 28. januar begge dager kl. 11-16   

 

 Porsgrunn Bibliotek  
Byttemarked for barn, lørdag 20. januar kl. 11-14 

Biblioteket og Miljøagentene samarbeider om Byttemarked, leker og bøker byttes 

Verksted: Lager egen lommebok av brukte melkekartonger (ta med melkekartong) 

  Klimabokprat torsdag 25. januar kl. 12-12.30 
  Samtale rundt boken ‘Alt jeg vet om planter’ av Anne Hope Jahren 
 

 Vestsiden kirke – søndag 21. januar, kl. 11:00 
Gudstjeneste: «En jord for alle» 

 Ungdommenes Kulturhus, Meierigården, torsdag 18. januar kl. 18 

Tema: Matkasting og Dumpsterdiving 

Arrangør: Natur og Ungdom Porsgrunn 
 

 Klimakafe i Meierigården mandag 22.januar kl. 18:00 
KAF – KlimaAvgift til Fordeling, løsning eller blindgate? 

o 30 min - innlegg om KAF ved Anders Ekeland, økonom og klimaaktivist 

o 10 min -  Kritiske kommentarer ved Torstein Fjeld, leder Naturvernforbundet 

Grenland 

o KAF - hvor realistisk er det? Spørsmål og svar fra publikum  

Les mer på: https://www.facebook.com/events/610568292609981/ 
   

           
  

https://www.facebook.com/events/610568292609981/


 
 

 
Program Skien 

 Turistforreningen  Grenland  

Seniorgruppa inviterer til Klimatur 

Torsdag 11 januar kl. 11:00 «TANKEGANG RUNDT HJELLEVANNET» 

Oppmøte v/Telemark Turistforening sin butikk i Hjellen. 

Innholdsrikt program underveis med Torstein Fjeld-leder i Naturvernforbundet Grenland   
Avsluttes med kaffestund ca. 12:30 i Turistforeningens lokaler med oppsummering med 

spørsmål og diskusjon 

 

 Skien kirke – Klimagudstjeneste, søndag 21. januar kl. 11:00 
 

 Skien Bibliotek- «Brunosten» 
Torsdag 25. januar kl. 19:00 

Anne Karin Sæther, forfatter av "De beste intensjoner. Oljelandet i 

klimakampen", holder et 45 minutters foredrag basert på boken. 

Deretter spørsmål fra publikum 
Les mer på: https://www.facebook.com/events/172728043320144/ 

 

        

Kunstutstilling fra 17.-28. januar i foajeen. 

Utstillere er:   

Meta Nordheim, Bjørn Richter og Ragnar Steinstad. 

Utstillingen viser bilder relatert til klima og natur.   
  

Lørdag 27. januar kl. 12:00 inviterer  

Besteforeldrenes Klimaaksjon til Klimakonsert i foajeen: 
Paal Jensen har samlet musikervenner til en flott konsert: 

Anita Torvund, Ragnar Køhn, Dan Riis, og Ragnar Sør Olsen.   

Mikael Fahre spiller piano, gitar, og synger egne låter 

Inger-Lise Røsche Svennungsen leser egne dikt. 

Jan Ø. Wiig gir oss dikt og tekster til ettertanke. 

Dette blir en fin og meningsfull avslutning på Klimafestivalen i Grenland. 
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