Klimahelte
I solidaritet med en grøn fremtid

Om DUI-LEG og VIRKE
DUI-LEG og VIRKE er en landsdækkende
organisation for børn, unge og deres familier.
Vores formål er at arbejde for at give børn og
unge et godt liv gennem et stærkt demokratisk
fællesskab med aktiviteter som den bærende
kraft.
Vi skaber fritid med mening og indhold for hele
familien, og med aktiviteter og uddannelse på
tværs af alle generationer på alle niveauer.
Hos os er det ikke afgørende, hvad vi laver
sammen, men kvaliteten af det, vi laver
sammen.
Vi tager børn og unges rettigheder seriøst og
tør være talerør for børn og unges rettigheder,
når voksne glemmer dem.
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Vi kan alle være klimahelte
Uanset om du er glad for naturen eller
bekymre dig om klimaforandringerne eller
afdelingens økonomi, er der gode grunde til at
arbejde med bæredygtighed.
Ved at mindske forbrug og tænke over hvilke
materialer man bruger til afdelingens drift og
aktiviteter, kan man både hjælpe planeten og
samtidig spare penge.
Lav desuden de grønne tiltag sammen med
jeres medlemmer. Det er sjovt at lære om
hvordan man passer på kloden, og det er
noget som medlemmerne også kan bruge i
deres hverdag.
I denne folder får du gode råd til hvordan i
kommer i gang i afdelingen, og der er masser
af hjælp at hente hvis afdelingen gerne vil
arbejde endnu mere med klima og miljø.
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Sådan bliver du en klimahelt
Kataloget her skal give inspiration til at komme
i gang med grønne tiltag. Kataloget fortæller
dig ikke alt du kan gøre, men hjælper dig godt i
gang. Find selv på flere tiltag eller bed
Forbundskontoret om mere inspiration.
Følgende områder kan du blive klogere på i
kataloget:
-

Sæt grønne mål for afdelingen
Grønne udearealer
Grønne afdelingshuse
Grønne bestyrelser
Grønne lejre

Har du spørgsmål eller lyst til mere inspiration,
kan du skrive til Tobias fra Forbundskontoret
på tobias@dui.dk.
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Sæt grønne mål for afdelingen
Der kan være mange ting at sætte sig ind i, når
man skal arbejde med bæredygtighed.
Nogle handlinger kan man hurtigt sætte i gang
og andre handlinger tager mere tid, fordi der
skal undersøges løsninger og findes penge
inden man kan gå i gang med handlingen.
Det er derfor en god ide at lave en
handlingsplan i afdelingen, så alle kan give
deres mening til kende om hvad der er vigtigst
at gå i gang med, og så alle ved hvornår man
gerne vil arbejde med de forskellige tiltag.
Handlingsplanen kan være alt fra kvartalsvis til
årligt, det kan i tilpasse som det giver mening
for jer i afdelingen.
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Grønne udearealer
Insekthoteller
Flere insekter gør udearealerne sundere og
grønnere – Danmarks Naturfredningsforening
fortæller her hvordan man laver et insekthotel.
Fuglehuse
Når i laver fuglehuse, giver i plads til at fuglene
kan flytte ind på jeres grund. Man kan lave
mange forskellige fuglehuse – Dansk
Ornitologisk Forening fortæller dig hvordan her.
Lav jeres egen kompost
Spar på affaldet ved at lave en kompost til alt
jeres grønne køkken- og haveaffald. Se
hvordan i kommer i gang på bolius.dk.
Lav naturhegn
I stedet for at køre på genbrugspladsen, kan i
lave naturhegn af jeres grene og buske. Det
sparer transporten og er godt for dyrelivet i
jeres have. Se hvordan på havenyt.dk.
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Grønne afdelingshuse
Vand
Bruger i meget vand? Kan i bruge mindre
vand? Videnscentret Bolius har lavet en stor
guide til at reducere vandregningen.
Varme
Isolering og metoder til opvarmning er de
måder du bedst kan reducere varmeforbruget i
afdelingen. Videnscentret Bolius har lavet en
guide som du kan læse her.
Elektricitet
Det er nemt at reducere forbruget af
elektricitet. Se her Videncentret Bolius guide til
at reducere forbruget af elektricitet her.
Affald
Det er vigtigt at vi genanvender så meget
affald som muligt. Følg altid din kommunes
anvisninger, så er i sikker på at gøre det helt
rigtigt.
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Grønne bestyrelser
Drop papiret
Du kan let reducere forbruget af papir i
bestyrelsen. Printer i dagsordener eller sender
i dem på mail? Kan i sende afdelingsblade på
mail eller via sociale medier i stedet for at
printe dem? Giver det mening at lave flyers
eller er det nok at lave markedsføring online?
Lav regnskabet online
De fleste regnskabsprogrammer kan i dag
håndtere bilag og underskrifter online. Brug
derfor ikke tid på at printe og underskrive papir,
men snak i stedet om hvordan i vil modtage
bilag og underskrifter online.
Få inspiration til hvordan i holder styr på
papiret elektronisk her.

# K L I M A H E LT E

Grønne lejre
Mad
Der er meget læring i at lære om forskellige
typer af mad. Prøv eksempelvis at bruge
ingredienser fra naturen eller at lave en
vegetarisk dag. Du kan reducere
omkostningerne til mad væsentligt, ved at
vælge grønnere retter.
Transport
Der kan være penge at spare, ved at
koordinere samkørsel. Brug derfor tid på at
koordinere kørsel med forældre og frivillige
medarbejdere, så bilerne bliver fyldt op når i
skal på lejr.
Aktiviteter
I kan spare penge og hjælpe planeten, ved at
købe jeres materialer til aktiviteter i
genbrugsbutikker. På den måde kan man
hjælpe andre organisationer og samtidigt give
gamle materialer nyt liv.
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