
Invitation til 

Børnenes
Klimamøde
- en lærerig og festlig dag i klimaets tegn

Alle de spørgsmål og mange flere bliver besvaret, når Danmarks nye  
klimacenter, Klimatorium, slår dørene op til Børnenes Klimamøde 
21. august 2020. 

Også i tiden efter kan du få svar på mange klimaspørgsmål – ved 
at besøge udstillingen ”Klima uden grænser”, 
der er åben dagligt kl. 10.00-15.00.

Fredag 21. august 2020 kl. 9.30-13.00
på Klimatorium i Lemvig &
via livestream til skoler

Havnen 8 
DK7620 Lemvig

Besøg udstillingen

I Klimatoriums faste udstilling handler det om vand. Dét vand, som Danmark 
får meget mere af i fremtiden.

Her kan du gå igennem den silende regn uden at få en dråbe vand i håret! Du 
kan mærke, hvordan de kraftige storme føles. Og du kan komme helt 
tæt på en stormflod.

Tæt på vand og vejr
Udstillingen ”Klima uden grænser” tager dig med på opdagelse både inde 
i Klimatorium og på selve havnen. Du kommer tæt på det vilde vejr og det 
stigende havvand, og de udfordringer, det vil give i fremtiden. Men du bliver 
også præsenteret for de løsninger, der allerede er på vej.

”Klima uden grænser” giver indblik i vandets grænseløse kredsløb, der er en 
afgørende del af vores hverdag. Tag et gratis katalog i Klimatoriums reception 
og find nemt rundt i udstillingen.

Du kan teste dig selv i klimaquiz’en og få lidt motion med en omgang 
”Klima Rundbold”.

Du kan slutte dit besøg med at nyde udsigten over havnen og fjorden fra 
bolværket foran Klimatorium.

Tlf. +45 51 64 37 10
Tlf. +45 21 63 16 03

Mail: info@klimatorium.dk
www.klimatorium.dk

Danmarks internationale klimacenter
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Fakta:
Hvornår: Klimatorium er åbent 
dagligt kl. 10-15 eller efter aftale 
(info@klimatorium.dk)

Pris:  Der er gratis adgang til 
Klimatorium. Med i besøget kan 
du få et katalog, et oversigtskort, 
adgang til vores videoquiz, 
og også låne udstyr til ”Klima 
Rundbold”, hvis I har tid til det.

Mad: Du kan nyde din madpakke 
på havnen.

Mobil/tablet: Medbring den da 
du skal downloade APP’s og QR-
koder for at få det fulde udbytte af 
besøget.

Gruppebesøg: Tilmeld dit 
gruppe-besøg og få en fælles 
introduktion til Klimatorium.
I øvrigt mulighed for formidling/
debat – i cafeen eller Klimatoriums 
fortælletrappe.
Kontakt info@klimatorium.dk for 
at tilrettelægge jeres besøg.

Børnenes Klimamøde er en del af Klimamødet 2020, 20.-22. august 2020

Hvad er klimaforandringer?

Hvorfor sker de?

Hvad kommer de til at betyde
her i Danmark?

Og hvad bliver der gjort for
at bremse dem?



Klimaforandringer er for mange lig med uvished og bekymring. Men med til 
historien om klimaforandringerne hører også løsninger, ny viden og muligheder 
for at handle. Dét sætter vi fokus på ved Børnenes Klimamøde 2020.

Veloplagt vært
Sofie Østergaard, der er kendt fra tv-programmer som Versus, MGP og Krea-
kampen, er jeres vært på et klimamøde med både udfordringer og overra-
skelser.  Med sin sædvanlige begejstring og et iskoldt overblik styrer Sofie en 
tætpakket dag fyldt med viden om klima og klimaforandringer.

Viden om klima
Vi bliver alle klogere på, hvad klimaforandringerne egentlig er, når journalist 
og vejr-vært Nina Bendixen går på scenen og forklarer alt om, hvad der er op 
og ned på vejr og klima. Og Carlo Sørensen, der er ekspert i klimatilpasning, 
gør os klogere på, hvad der bliver gjort, for at gøre Danmark klar til fremtidens 
forandrede klima.

Liva.... - live!
Nina og Carlo får selskab på scenen, når årets 
seje MGP-vinder, Liva, kommer forbi og synger sin 
klimasang ”Ingen Plan B”.

Liva fortæller også om, hvorfor hun valgte at skrive en sang om netop klima.

I Klimatoriums videoquiz bliver I taget med ud i atmosfæren, 
ned på havets bund, og med til et vådere og varmere fremtidigt 
Danmark. Quiz-vært Maja Adjoa, kendt fra Ultra Nyt, ser nærmere 
på, hvad vi skal spise i fremtiden, hvad der bliver gjort, for at 
bremse klimaforandringer, og hvad man kan gøre, hvis man bliver 
bekymret for fremtiden. Og så tester vi selvfølgelig, om I har hørt 
ordentligt efter!

Quiz om klimaviden
Vi slutter dagen af med et smil på læben, når stand up-komiker 
Niels Forsberg tager klimaforandringer og bæredygtighed under 
skæv, men kærlig behandling. Selv vil han gerne være et bedre 
menneske – men hvordan er det egentlig, man kan redde både 
planeten og sig selv?

Klima-stand up

Børnenes Klimamøde
Kl. 09.30-11.00: Transmission fra Klimatorium i Lemvig
 
Kl. 11.00-12.00: Klima Quiz og frokostpause
 
Kl. 12.00-13.00: Transmission fra Klimatorium i Lemvig
 
HUSK MOBILEN – du får QR koder og spørgsmål til 
quiz-videoerne af din lærer.
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QUIZ
Se 10 videoer

Besvar 20 spørgsmål

Test din 

klima-viden!


