
Måske går du med en idé i tankerne, som du gerne vil afprøve eller tale med andre om, måske har du  
allerede en færdig idé, som du ønsker hjælp til at komme videre med eller måske ønsker du inspiration  
og samarbejde med andre ildsjæle ?

Alle er velkommen!
Denne Idécafé tager afsæt i projekter, der kan skrue op for den  
grønne omstilling

Idécaféen giver dig mulighed for at:
• gå fra idé til handling.

• blive en del af et større kreativt fællesskab af ildsjæle.

• gå helt tæt på dit projekt og få rådgivning og sparring  
 – fx inden for fundraising, projektudvikling,  
 samarbejdspartnere mv. 

• sætte fokus på en vigtig sag sammen med andre.

• få videndeling, sparring og inspiration. 

Hvad kommer der til at ske ?
19.00 - 19.10 Velkomst og intro til Idécaféen.

19.10 - 19.50 Oplæg og inspiration 
   hør blandt andet om Gribskov Kommunes kommende  
   klimaplan v. Mie Terslin Kjær.

19.30 - 19.40 Kaffe, the og kage.

19.40 - 20.40 ”Fortæl din idé” – networking og dialog.

20.40 - 20.55 Oplæg om Grønne nabofællesskaber v. Anna Falkenstjerne Beck.

20.55 - 21.00 Opsamling og tak for i dag.

Under hele Idécaféen er der mulighed for individuel sparring og rådgivning fra konsulenter i Gribskov Kommune.

Spørgsmål og tilmelding sker til mail mjlar@gribskov.dk eller tlf. 72 49 65 45.

GRØN  
Idécafé 

Onsdag  30/11 - 2022 kl. 19.00 - 21.00  i Kulturhavn Gilleleje  (ved børnetrappen i biblioteket)  Peter Fjelstrups Vej 12,  3250 Gilleleje

Har du en idé til grøn omstilling, klima og bæredygtighed  
og har du lyst til at føre den ud i livet ?  Så kig forbi til Grøn Idécafé.

I Gribskov har vi mange ildsjæle, der med virkelyst, kreativitet og idérigdom gør kommunen  
attraktiv at besøge samt at bo og arbejde i. Vi ønsker at samle folk om de gode idéer og  
kickstarter derfor dette nye initiativ ”Idécafé”.

Bag initiativet står Gribskov Kommune.


