
Grønt Forums Aftenuniversitet 

 afholder 4 arrangementer i efteråret 2010 under overskriften: Naturen og miljøet i Sorø Kommune. 

Alle er velkomne og deltagelse er gratis, dog skal der betales for drikkevarer. 

Naturen i Sorø 

28. september kl. 18.00–22.00 på Kongsgården, Strandvejen 11   

Aftenen indledes med en tur i området v. Carl Bringgaard.  

Kl. 19.00 starter mødet med velkomst og præsentation af oplægsholderne v. Eva Nielsen, Danmarks 

Naturfredningsforening i Sorø 

Kl. 19.15 oplæg om Fremtidens Natur i Sorø v. arkitekt Jørgen Birkedal. 

 Herefter følger oplæg v. havbiolog i Danmarks Naturfredningsforening  Henning Mørk Jørgensen om Vand 

og Naturplanerne. 

Herefter bliver der lejlighed til spørgsmål og debat. 

Mødet arrangeres i samarbejde med Kongsgården og Frederiksberg Lokalråd 

 

 Energioptimer din bolig 

12. oktober kl. 19-22 på Dianalund bibliotek , Dr. Sells vej 20b, 4293 Dianalund 

Foredrag af energivejleder Peter Bolwig fra Energitjenesten om:  

Hvordan bringer jeg energiforbruget i min bolig ned og hvordan vælger jeg den billigste og samtidig mest 

CO2 besparende opvarmning. Varmepumper, biobrændsel og solvarme. 

Herefter er der lejlighed til at stille spørgsmål  og debat. 

Mødet arrangeres i samarbejde med Dianalund Borgerforening. 

 

26. oktober kl. 19.00-22.00 i Stenmagle Forsamlinghus kl. 19.00, Sorøvej 31, 4295 Stenlille 

Kl. 19.00 starter mødet med  velkomst og præsentation af oplægsholderne v. Jørgen E. Petersen 

Støtteforeningen –Naturpark Åmosen 

19.15  oplæg om Tystrup- Bavelse  v. gymnasielærer og naturvejleder John Holst 

Herefter følger oplæg om Åmosen ved sekretariatschef- Naturpark Åmosen Gertrud Knudsen  

Herefter bliver der lejlighed til spørgsmål og debat. 

Mødet arrangeres i samarbejde med Stenmagle Bylaug 

 

Transport - er der alternativer til bilen?  

9. november kl. 19-22 på De Kommunale Værker Frederiksvej  27, 4180 Sorø 

Al statistik peger på at transporten også i fremtiden vil stige men det behøver ikke nødvendigvis at være et 

stort problem. Miljøvejleder Anna Thormann fra Det Grønne Hus i Køge fortæller hvordan fremtidens 

transport kan se ud ved at blande moderne kollektiv transport med private transportmidler - elbiler, 

delebiler, samkørsel og cykler. 

Herefter er der lejlighed til at stille spørgsmål og debat. 

  

 


