
I ca. 40 billeder/gimmicks/udstillinger samt videoer, film og 
virtual reality åbner Klimatorium dørene for udstillingen ”Kli-
ma uden grænser”. 

Lemvig er en klima-truet by, som har oplevet stormenes hær-
gen. Og gjort noget ved det. Dermed illustrerer udstillingens 
hjemby på fornemmeste vis ideen og linjen med ”Klima uden 
grænser”. Vi skal ikke være bange for klimaforandringerne. 
Vi skal forholde os til dem. Og vi skal gøre noget ved det – 
finde løsninger og ændre adfærd.

Højvandsværnet på havnen er omdrejningspunktet for en 
væsentlig del af udstillingen, og både derfor og for at imø-

dekomme et ønske fra kommunen, vil et af udstillingsele-
menterne være formidling i skilteform og mere avanceret 
reality-form, hvor man kan se og fornemme, hvad storme og 
værn mod dem har af betydning. 

Den information er vigtig året rundt – mange har stillet 
spørgsmålet en varm sommerdag: Hvad er det for en buet 
mur her på havnen? Umiddelbart lurer jo ingen farer – og det 
kan måske være svært at se meningen. Det kan man nu – på 
den første af 40 udstillinger på ”Klima uden grænser”
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Vi SKAL igang
Man skal naturligvis følge Sund-
hedsstyrelsens foreskrifter og man 
skal kunne føle sig helt tryg ved at 
besøge Klimatorium. Vi arbejder på 
løsninger – og vi finder løsninger på 
det.

Det bliver ikke den folkefest, vi hav-
de håbet på, når vi åbner til august. 
Men vi har vendt situationen til 
noget positivt, og har fundet model-
ler til virtuelle løsninger på faglige 
møder, på at samle få personer 
under betryggende former – og på 
at involvere mange via livestream-
ning. Det personlige møde går aldrig 
af mode – men vi har med garanti 
alligevel lært noget af corona, som 
vi vil tage med os ”på den anden 
side”.

Vi åbner den 20. august med ind-
vielsesprogram og primært virtuelt 
klimamøde – og gennemfører ”Bør-
nenes Klimamøde” den 21. august – 
primært med livestreaming til landet 
skoler. Og som skrevet andetsteds i 
denne annonce – åbner vores udstil-
ling og hus for små hold fra og med 
den 22. august.

Hold jer orienterede på vores hjem-
meside: www.klimatorium.dk

Vi SKAL i gang, trygt og sikkert. 
Så… - vi ses på østhavnen til august.

Lars Nørgård
Holmegaard
Direktør

Første udstilling klar...Første udstilling klar...
- de 39 næste følger- de 39 næste følger

Åbner 20. august 2020

C2CCoast to Coast
Climate Challenge

Har du lyst til at indgå i Kimatoriums Klima Vært-team og 
udføre et stykke frivilligt og spændende arbejde, hvor dine 
pædagogiske evner vægter langt højere end teknisk ind-
sigt, så kontakt os.

Vi imødekommer dine ønsker mht. tidspunkter og arbejds-
tid, og vi sørger for grundig introduktion.

Aftal møde: Projektleder Gert Astrup-Jepsen, tlf. 2163 1603, 
mail geas@klimatorium.dk

Pga. corona: Små og korte besøg, afspritning og afstand-
sinstruks.

Gratis besøg: Mini ”åbent hus” og introduktion til udstillin-
gen ”Klima uden grænser”.

22. august-30. september: Alle dage. 
1. oktober-20. december: Alle hverdage. 

Rundvisning kl. 10-11-12-13 og 14. 
Bookes på www.klimatorium.dk

BLIV KLIMA-VÆRT BOOK ET BESØG


