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FORORD
Hvordan sikrer vi bedst muligt udbytte fra arrangementerne?
Hvordan kan vi sammensætte et program?
Hvilke praktikaliteter skal vi have for øje?

Det er nogle af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet af private og offentlige aktører,
som vi møder rundt i landet.
Formålet med dette katalog er at give inspiration til og eksempler på, hvordan
arrangementer i samarbejde med Danmark for Målene kan faciliteres. Bemærk, at
vi har kursiveret 'kan', da vi hjælper med at tilpasse de enkelte events med henblik
på at skabe bedst mulig lokal forankring og imødekomme det aktuelle, lokale
udgangspunkt i den bæredygtige udvikling.
Med andre ord: Kataloget kan være en inspirationskilde til, hvordan I håndterer
processen fra Aktørmøde til Verdensmålsdag - og det fremadrettede arbejde med
FN's 17 Verdensmål i lokalsamfundet.
Processen fra og samspillet mellem Aktørmøde til Verdensmålsdag skal munde ud
i, at interessenter på tværs af sektorer
indsamler viden om og får ejerskab over FN's 17 Verdensmål
får indsigt i, hvordan Verdensmålene bliver Hverdagsmål
skifter det latente ud med aktive, åbenlyse handlinger
skaber samarbejder og gensidig værdi for hinanden.
Arrangementerne er samtidig en hjælp i forbindelse med kommunens klimaplan,
som skal være færdig senest i 2023.
Danmark for Målene bistår gerne med sparring herom ved at trække på vores
netværk og samarbejdspartnere - blandt andet med DK2020. Dertil har vi
dybtgående kendskab til den nationale handlingsplan for FN's 17 Verdensmål og
de enkelte delmål i ud fra et dansk perspektiv.
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AKTØRMØDET
FORMÅLET MED AKTØRMØDET
Partnerskaber for handlinger (Verdensmål 17) er en dækkende overskrift og et
pejlemærke for formålet med Aktørmødet.
Det er kommunen, der inviterer til Aktørmødet, og arrangementet fungerer som
forberedelse til Verdensmålsdagen i den pågældende by.
Målgruppen for Aktørmødet er lokale repræsentanter fra undervisning, forskning,
erhvervsliv, politik og offentlige institutioner. Det er ligeledes disse aktører, som
skal være behjælpelige med at invitere til Verdensmålsdagen, bidrage med
indhold og aktiviteter og/eller komme med forslag hertil. Dette udgør fundamentet
for og muliggør at skabe lokal forankring og interesse i FN's 17 Verdensmål og
etablere samarbejdsrelationer på tværs af sektorer.
Et succeskriterium for Aktørmødet er således at samle lokale aktører og sikre et
programindhold, som medfører størst muligt engagement i den efterfølgende
Verdensmålsdag, dens indhold, formål og effekt.
Typisk deltager mellem 50 og 150 aktører afhængigt af kommunens størrelse,
aktørernes engagement og andre partnerskabsorienterede initiativer, som ikke er
i Danmark for Målene-regi. Aktørmøder afholdes på byens Rådhus eller lignende
og har en varighed på cirka tre timer. Mødets vært er Borgmesteren eller en
lokalpolitiker med ansvar for indsatser inden for bæredygtighed .
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FORBEREDELSE
HVEM GØR HVAD?
KOMMUNEN:
Checker borgmesterens eller lokalpolitikers kalender og booker tidspunktet for
Aktørmødet
Finder en lokal tovholder og gerne flere lokale Ambassadører på projektet
Vælger tid, sted og laver aftale med Danmark for Målene
Inviterer relevante aktører med engagement i Verdensmålene, bæredygtighed,
den grønne og den sociale dagsorden (se nedenfor)
Udarbejder en oversigt over deltagerne.
DANMARK FOR MÅLENE:
Reserverer datoen for Aktørmødet og Verdensmålsdag og allokerer ressourcer
Bistår med rådgivning og sparring vedrørende Aktørmødet
Theresa Blegvad, direktør hos Danmark for Målene, eller en kollega holder
oplæg samt faciliterer networking/workshops på Aktørmødet.

INVITATIONSLISTE
Udarbejdelse af invitationsliste er et af de første led i tilrettelæggelsen af
Aktørmødet. Opgaven kræver lokal assistance - eksempelvis fra en kontaktperson
hos kommunen med kendskab til aktører, som er interessante at invitere.
En omfangsrig invitationsliste er et ideelt greb til opnå så mange perspektiver på
bæredygtig udvikling som muligt. Vores erfaring er, at mange navne (både på
personer og organisationer) fra hver sektor skal til for blot at sikre 50 tilmeldinger.
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INVITATION TIL AKTØRMØDET
Invitationen til Aktørmødet kan med indeholde følgende:
Personliggør invitationen, således den matcher modtagerens position og
betydning for det lokale (og nationale) engagement med FN's 17 Verdensmål
Angiv værten (borgmesteren eller lokalpolitiker) som afsender - og send gerne
invitationen fra vedkommendes mailkonto
"What's in it for me/us?". Konkretisér, hvilken værdi den inviterede får ved at
deltage, og hvilken værdi det skaber for andre aktører, at vedkommende
deltager.
Vi bistår gerne med sparring, da aktører arbejder forskelligt i forhold til
ejerskab og forankring i Verdensmålene.
Send invitationen fire til fem uger før mødet. Husk opfølgning frem mod
mødet og efterfølgende op til Verdensmålsdagen. Informér om eventuel
evaluering.
NB: Danmark for Målene vil gerne modtage deltagerlisten med
kontaktoplysninger, således vi kan kontakte aktøren om mulighederne for
samarbejde. I forhold til GDPR beder vi jer derfor notere i invitationen: "Ved
tilmelding til Aktørmødet accepterer du, at Danmark for Målene modtager dine
kontaktoplysninger, og at Danmark for Målene må sende dig informationer om
deres aktiviteter og projekter."

PROGRAMLÆGNING
Programmet tilpasses ud fra de praktiske parametre, som nævnt ovenfor. I
samarbejde skaber vi et involverende arrangement, som kan indeholde oplæg fra
Danmark for Målene, oplæg fra lokale aktører, networking-sessioner og/eller
workshops. I forbindelse hermed må følgende være med i overvejelserne i
planlægningen (se bilag 1 for eksempel):
Varigheden af mødet kan med fordel ”begrænses” til tre timer og placeres på
hverdage mellem klokken 13.00 og 19.00
Antal af oplæg (herunder velkomst, oplæg af Danmark for Målene og
opsamling)
Taletiden for oplægsholdere bør holdes kort og komprimeret
Workshops kan sikre aktiv deltagelse fra de fremmødte, muliggør møder på
tværs af brancher og sektorer samt begrænser passiv lytten.
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UNDER AKTØRMØDET
FACILITERING AF NETWORKING OG WORKSHOPS
Vores erfaring er, at to forløb á cirka 30 minutter fungerer godt. Sørg for en klar
rammesætning og opgavebeskrivelse, der sikrer engagement og bred deltagelse.
Stående eller walk-and-talk-inspirerede sessioner fungerer som et godt "break".
Vi foreslår en todelt session, hvor første del foranlediger debat om, hvordan de
respektive sektorer kan arbejde med Verdensmålene eller udvalgte mål i byen og i
den pågældende sektor/branche. Anden del frembringer, hvordan
ræsonnementerne fra første del kan indtænkes i Verdensmålsdagen og
praksiseres fremadrettet.
Antallet af grupper afhænger af deltagertallet, og hvor bred repræsentationen af
sektorer og brancher er. Dertil er vores erfaring, at grupper på seks til otte
personer er passende. I forhold til todelte sessioner kan grupperne sammensættes
således:
Første del: Deltagerne opdeles efter sektor/branche
Anden del: Deltagerne blandes for at understøtte samarbejder og videndeling
på tværs af sektorer/brancher
Grupperne kan med fordel have en referent og/eller indsamle post-its med de
frembragte idéer og pointer
For at have mere tid til konkret arbejde under Aktørmødet kan grupperne
sammensættes på forhånd, når I kender deltagerne og deres tilhørsforhold.
En afsluttende diskussion i plenum er at foretrække, men hvis tiden ikke tillader
det, kan noter fra hver gruppe i samles i et fælles dokument. Det samlede input er
grundlaget for planlægningen af Verdensmålsdagen og videre samarbejde.

YDERLIGERE MULIGHEDER FOR AKTØRERNE
I forbindelse med Aktørmødet er det muligt for de kommercielle og nonkommercielle aktører at tilvælge et lokalt eller nationalt partnerskab. Dialogen
herom foregår uformelt og direkte med Danmark for Målene.
Aktørerne får mulighed for at registere sig som brugere på platformen
Acter.global (se bilag 3), hvilket Danmark for Målene håndterer.
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"MELLEMPERIODEN"
TO SIDELØBENDE SPOR
Nu er Aktørmødet velafviklet, aktørerne har inspireret hinanden og er kommet
med idéer til, hvordan programmet for Verdensmålsdagen skal se ud.
Hvad er det næste step i processen, og hvordan kommer vi videre fra Aktørmødet
til Verdensmålsdagen? Processens "mellemperiode" omfatter to sideløbende spor:
Et spor er nationalt og vedrører generel logistiske opgaver i forhold til
setuppet, landsdækkende partnere og aktiviteter. Disse logistikopgaver går
igen i alle byer
Et spor er lokalt og munder ud i i de lokale aktiviteter på Verdensmålsdagen,
som ofte som er resultatet af arbejdet og videndelingen fra Aktørmødet.
Kontakten til de deltagende aktører/partnere - både de nationale og lokale - samt
praktisk planlægning er et samarbejde mellem Danmark for Målene og tovholder
hos kommunen.

SIKRING AF FREMDRIFT: FORSLAG TIL MELLEMPERIODEN
For at sikre fremdrift i processen og holde engagementet fra Aktørmødet top ofmind, kan I med fordel udarbejde en plan med deadlines og delmål frem mod
Verdensmålsdagen.
Planen kan eksempelvis indholde følgende:
Umiddelbart efter mødet: Opsummerende mail med hovedpointer fra
Aktørmødet udsendes til deltagerne
En til to uger efter mødet: Indhold, som aktøren vil præsentere på
Verdensmålsdagen, sendes til tovholder. Formålet er at skabe et overblik over,
hvilke aktiviteter og oplæg, programmet omfatter. Dertil giver det indblik i,
hvilke brancher, Verdensmål etc. der repræsenteres.
To til tre uger før Verdensmålsdagen: Tovholder giver tilbagemelding på,
hvornår en aktivitet eller et oplæg er programsat, og tovholder får besked om
den ansvarlige for aktiviteten/oplægget
En uge før Verdensmålsdagen: Praktiske informationer (tid, sted, udstyr etc.)
sendes til den ansvarlige for aktiviteten/oplægget eller deltageren i paneldebat.
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VERDENSMÅLSDAGEN
FORMÅL
Verdensmål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund er essensen af formålet med
Verdensmålsdagen, hvortil eventet er resultatet af den videndeling, networkning
og idéudveksling, som blev frembragt under Aktørmødet.
Formålet med Verdensmålsdagen er at samle og tiltrække så mange af byens
borgere som muligt, give dem ejerskab over og oplysning om FN's 17 Verdensmål.
Vi er den første generation, som signifikant påvirker jordens tilstand – og den
sidste generation, som for alvor kan gøre noget ved det igennem transformation,
bevidsthed og handling.
Målgruppen er derfor uspecifik, da Verdensmålsdagen henvender sig til personer
i alle aldre og på tværs af sektorer. Verdensmåldagen henvender sig primært til
lokalsamfundet, men vores erfaring er, at repræsentanter fra offentlige
institutioner og private virksomheder i andre byer besøger arrangementet for at
hente inspiration og netværke.
Verdensmålsdagen kan foregå en hverdag, men flertallet foregår fredag fra 10:00
til 18:00 eller lørdag 10:00 til 15:00 - det vil sige inden for butikkernes
åbningstider. En mulighed er også, at afholde Verdensmålsdagen som en del af
Open-by-Night eller lignende byarrangement.
Et succeskriterium for Verdensmålsdagen er et bredt reach, og at borgere og
aktører aktivt deltager i aktiviteter, oplæg og debatter. Herigennem er formålet at
sikre den lokale forankring og aktiv handling for bæredygtig udvikling.
Verdensmålsdagen skal betragtes som en kulmination på det forudgående forløb
med Aktørmøde, videndeling og samarbejder på tværs aktører. Et succeskriterium
er, at Verdensmålsdagen ikke bliver en enkeltstående og festlig event i bybilledet,
men startskuddet og motivation til forandring.
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FORBEREDELSE
HVEM GØR HVAD?
KOMMUNEN:
Tidsplan og program for dagen (se bilag 3 for eksempel på program)
Rekruttering af frivillige til at opsætning af pavilloner og hjælp med aktiviteter
i løbet af dagen etc.
Kontakt med lokale deltagere i paneldebatter og ordstyrer til scenebilen
Annoncering og medieomtale lokalt
I kan afholde arrangementet i forbindelse med planlagte Open-By-Night eller
lignende byarrangementer eller som enkeltstående event
Sender kort/tegning over pladsen til os
Indsats afhænger af events omfang. Vi er fleksible og kreative, og
Verdensmålsdagen er et samarbejde mellem jer, os og andre aktører.
DANMARK FOR MÅLENE:
Varetager logistikken med og opstillingen af pavilloner og Verdensmålsscenen
Sørger for repræsentanter og oplæg i pavilloner med nationale partnere
Nedtagning af pavilloner og Verdensmål-scenebil
Sparring i forhold til at rekruttere oplægsholdere, paneldebatdeltagere etc.
Sparring i forhold til markedsføring af arrangementet
Oplæg fra Theresa Blegvad eller anden medarbejder hos Danmark for Målene
Bistår opfølgning og evaluering af Verdensmålsdagen.

ANDRE PRAKTISKE OVERVEJELSER
Verdensmålsdage afvikles forskelligt fra kommune til kommune, og de praktiske
foranstaltninger afhænger af, hvordan programmet er sammensat. Dog er
følgende generelt værd at overveje i planlægningen:
Hav en eller to ordstyrere til scenen - eventuelt et 'velkendt' ansigt i byen
Formiddagens programpunkter er rettet mod børnehaver og folkeskoler
Tilpas med tid mellem oplæg/debatter på scenen (cirka 15 minutter)
Sørg for at have drikkevand til deltagere i paneldebatter og oplæg
Send reminder eller drejebog til oplægsholdere, panelister og ansvarlige for
aktiviteter med praktiske informationer (format på oplæg/debat, facilitator for
oplæg/debat, medpanelister, individuel mødetid, mulighed evaluering etc.)
Ansvarlig(e) for sociale medier i løbet af dagen. Brug gerne
#DanmarkforMaalene, lokalt hashtag, tag @Danmarkformaalene
Professionel fotograf.
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FAQ
Herunder samler vi svar på spørgsmål, som vi ofte bliver stillet, i forhold til
Aktørmødet og Verdensmålsdagen. Indeholder listen ikke svaret på dit spørgsmål,
er du naturligvis velkommen til at skrive til os!

HVEM ER DANMARK FOR MÅLENE?
Danmark for Målene er en NGO (Non Governmental Organisation), som har
eksisteret siden 2019. Theresa Blegvad er direktør og navnet 'Danmark for Målene'
ejes af foreningen Global Public. Vi er organiseret på et grundlag af samarbejder,
gensidig tillid og et oprigtigt ønske om, at FN's 17 Verdensmål bliver til virkelighed
inden 2030. Vores formål er derfor bygget op om følgende fire elementer:
Skabe oplysning om, engagement og ejerskab i Verdensmålene
Sikre samarbejder i hele landet og partnerskaber på tværs af sektorer
Inspirere til og skabe bevidsthed om bæredygtige investeringer
Fremme og understøtte forandring af vaner, adfærd og produktion.

HVAD ER ÆNDRINGERNE FRA 2019 TIL 2021?
Fra at have været et ensartet koncept i 2019, har vi i 2021 i langt større grad fokus
på at tilpasse Aktørmødet og Verdensmåldagen lokalt og afhængigt at kommunens
engagement. Ændringen i vores setup skyldes
at vi ovenpå et aflyst program i 2020 har haft et organisatorisk ønske om at
revurdere vores format og setup med henblik på at fremme FN's 17
Verdensmål bedst muligt på tværs af sektorer
at kendskabsgraden til Verdensmålene er steget siden 2019, hvorfor måden at
formidle Verdensmålene, så formidlingen er relevant på tværs af målgrupper,
har forandret sig
at kommunernes arbejde med Verdensmålene ikke er ensartet, hvorfor vi
finder det naturligt at tilpasse events med afsæt i den specifikke kommunes
engagement, behov og målsætninger.

HVAD FORVENTES KOMMUNEN AT BETALE FOR?
Arrangementerne, vi har indgået aftale om forud for COVID-19-nedlukningen, er
betalt og kan gennemføres uden yderligere udgift for kommunen. Ønskes en
udvidelse af tids- eller pladsmæssig art kan dette aftales og prisfastsættes.
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HVILKE PRAKTIKALITETER SKAL KOMMUNUNEN VÆRE
OPMÆRKSOM PÅ?
Aktørmødet
Typisk tre timers varighed, og vores erfaringe er, at tidsrummet 14:00 til 17:00
er af foretrække
Oplæg fra borgmesteren, lokaldirektør og/eller kommunens tovholder
Oplæg fra Danmark for Målenes direktør, Theresa Blegvad
Oplæg fra flere relevante indlægsholdere
Facilitering af networking/workshops
Læs mere om Aktørmødet fra side 3 og få inspiration til plagningen af et
Aktørmøde i bilag 1.
Verdensmålsdagen:
Afholdes over én dag (eller flere, hvis det ønskes)
De fleste Verdensmålsdage holdes fredag eller lørdag inden for butikkernes
åbningstider
Der kan være fordele ved at afholde Verdensmålsdagen i forbindelse med et
andet byarrangement - eksempelvis Open-by-Night eller en koncert
Formiddagens program kan med fordel rettes mod børn/folkeskoleelever
Læs mere om Verdensmålsdagen fra side 8 og se et forslag til et
Verdensmålsdagsprogram i bilag 3.

HVILKE OPLÆGSHOLDERE, PARTNERE OG NGO'ER ER RELEVANTE?
Borgmesteren, lokalpolitikere og direktør hos Danmark for Målene, Theresa
Blegvad.
Endvidere repræsentanter fra (lokale) virksomheder, NGO'er, uddannelsesinstitutioner etc., som enten deltager i paneldebatter eller faciliterer egne
aktiviteter under Verdensmålsdagen.

HVOR LANG TID BØR DER VÆRE MELLEM AKTØRMØDE OG
VERDENSMÅLSDAG?
Anbefalet tidsrum mellem Aktørmøde og Verdensmålsdag er seks til otte uger,
men det afhænger selvfølgelig af praktiske forhold (ferieperiode, ressourcer,
kommunens aktiviteter forud for Aktørmødet etc.). På side 8 kan du få inspiration
til håndteringen af denne "mellemperiode".

SIDE 11

HVORDAN OPSÆTTES PAVILLONERNE, OG HVAD MED GUIDER?
Der kan være mindre arrangementer, hvor vi opsætter seks til otte pavilloner eller
større arrangementer med op til 24 pavilloner. Pavillonerne kan opstilles enkeltvis
eller i temaer: Vores Liv (mål 1, 2, 3, 4, 5, 16), Vores Samfund (mål 8, 9, 10, 11, 17)
og Vores Planet (mål 6, 7, 12, 13, 14, 15). Om pavillonerne skal placeres tematisk,
kan være et drøftelsespunkt på Aktørmødet.
Pavillonerne måler cirka 3 x 3 meter og opstilles to eller fire sammen i ’øer’ med
god afstand. Guider og infostande kan aftales og afhænger af tilgængelige
ressourcer - eksempelvis fra lokale frivillige.

HVILKEN BETYDNING FÅR COVID-19-RESTRIKTIONER?
Verdensmålsdagen afholdes udendørs med pavilloner, og vi overholder naturligvis
de gældende restriktioner i forhold til forsamlinger, mundbind og lignende. Regler
for indendørs forsamlinger (Aktørmødet) overholdes naturligvis også.
Restriktioner koordineres med kommunenen og myndighederne.
Såfremt restriktioner umuliggør at afholde af enhver type arrangement, har
kommunen og Danmark for Målene en dialog om muligheden for en ny dato.

GENEREL FORVENTNINGSAFSTEMNING
Kommunen
Inviterer til Aktørmøde og udarbejder en oversigt over (potentielle) aktører og
lokale partnere
Informerer om og koordinerer personale i forbindelse med planlægning og
opfølgning, torveplads og tilladelser til afholdelse af Verdensmålsdagen
Inviterer til Verdensmålsdag (via lokalmedier, sociale medier etc.).
Danmark for Målene
Faciliterer Aktørmødet, sparrer om planlægningen af Verdensmålsdagen og
booker datoer for de enkelte arrangementet. NB: Kommunen sørger for at
booke Borgmesteren til Aktørmødet.
Varetager logistikken i forhold til pavilloner, scenelastbil, infomateriale
Yderligere aftales med den enkelte kommune.
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BILAG 1: AKTØRMØDEPROGRAM
Herunder kan du få inspiration til at sammensætte programmet for Aktørdagen.
Eksemplet tager udgangspunkt i de anbefalinger, som vi skitserede under afsnittet
Aktørmødet - Forberedelse.
14:00 til 14:15: Dagsorden og "derfor er vi med i Danmark for Målene"
Tovholder og Borgmesteren og/eller lokalpolitiker med ansvar for
bæredygtighed i kommunen.
14:15 til 14:45: Status på FN's 17 Verdensmåle - hvor står vi?
Theresa Blegvad, direktør hos Danmark for Målene.
14:45 til 15:15: "Sådan arbejder vi med Verdensmålene"
Oplæg fra partner, lokale aktører etc.
15:15 til 15:30: Kaffepause og opdeling i grupper til de efterfølgende sessioner
Tovholder fra kommunen og Danmark for Målene.
15:30 til 16:00: Del 1: Networking/workshop
Deltagerne giver hinanden indblik i deres engagement med Verdensmålene
16:00 til 16:40: Del 2: Networking/workshop
De nye grupper deler perspektiver fra del 1 med hinanden. Herigennem
rammesættes Verdensmålsdagen (oplæg, aktiviteter, samarbejder på tværs
etc.).
16:40 til 17:00: Opsamling i plenum og tak for i dag
Tovholder og repræsentant fra Danmark for Målene faciliterer opsamling på
sessionerne. Opsamlingen skal udmunde i konklusioner, der skaber
konsensus om planlægningen af Verdensmålsdagen. Eksempelvis kan en
konklusion være et fokus på tre eller fire Verdensmål.
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BILAG 2: ACTER
HVAD ER ACTER?
Acter er en digital infrastruktur med onlineredskaber. Brugerne (individer,
organisationer og netværk) kan organisere og samarbejde om løsninger på
globale problemstillinger såsom klimaforandringer, sult og økonomisk ulighed.
Acter er designet til at imødekomme aktører fra alle sektorer på både individ- og
organisationsniveau. Acter udvikles ud fra konstant interaktion med brugerne.
Acter er en formålsdrevet tech-virksomhed. Det vil sige, at Acter ikke er drevet af
at skabe profit, men bruger midler på at muliggøre Acters formål: At fremme en
lige, fredelig og regenerativ verden.

HVORFOR BRUGE ACTER?
Acter benytter teknologiens muligheder til at bestyrke det globale økosystem af
aktører og tiltag, der kan løse globale problemstillinger. Formålet er at
hjælpe med at skalere eksisterende løsninger og øge engagementet i disse
understøtte og fremme nye løsninger, der opstår via Acter-brugernes
samarbejde.
Saml netværk, skab overblik og koordinér handlinger ved at filtrere ud fra
fokuspunkter, formål eller tags, som tager afsæt i FN's 17 Verdensmål. Herved
tilstræber Acter at bestyrke alle modige mennesker, der engagerer sig i at bygge en
lige, regenerativ og fredelig fremtid.
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BILAG 3: PROGRAM TIL
VERDENSMÅLSDAG
Herunder får du inspiration til at sammensætte programmet for Verdensmålsdagen.
Eksemplet tager udgangspunkt i de anbefalinger, som vi skitserede under afsnittet
Verdensmålsdagen - Forberedelse.
Verdensmålsscenen:
10:00 til 10:30: Velkomst - Verdensmålsdagens formål
Borgmester, lokalpolitiker, tovholder eller Danmark for Målene (efter aftale)
11:00 til 11.30: Oplæg/paneldebat
12:00 til 12:30: Oplæg/paneldebat
...
17:45 til 18:00: Tak for i dag
Borgmester, lokalpolitiker, tovholder eller Danmark for Målene (efter aftale)
Verdensmålspavillonerne 10:00 til 18:00:
Oversigt over partnere
Oplysning om aktiviteter i pavillonerne eller rundt på torvet
Oplysning om eventuelle tidsfastsatte arrangementer i pavillonerne
Bogsignering, lav din egen xxx, mød xxx, konkurrencer, prøv en elbil etc.

SIDE 15

