
DN Albertslund, St. Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening, 10% mere natur-gruppen, HOFOR, Glostrup Albertslund Produktionshøjskole, SØV, Foreningen bag Drivhuset, 

Næstehjælperne Albertslund, Albertslund Biblioteker, Sundhedsrådet, Saltsyderen, Nyttehaveforeningen Tikanten, Biavler familien Landvad, Grennessminde Gartneri, 

Grennessminde Bageri, Dyregården Toftegård, 4H, Kulturøkologisk Forening, Agenda Center Albertslund, Materialegårdens og Genbrugsstationens medarbejdere, 

Ungecenteret, Albertslund Forsyning, Albertslund Delebil, Astrup cykelcenter, Grøn Hverdag, Beredskabsforbundet, KFUM Spejderne, Cykling uden alder,  Miljø og Teknik, 

Per Spillemand og Seniorerne fra Albertslund Visevenner, Bakkens Horn, Albertslund Kommunes Rengøringsafdeling og Vegetarisk Forening – Vestegnen.

Bakkens Horn spiller op ved porten ved 

Holsbjergvej fra kl. 9.45 og kl. 10 åbner 

pladsen med alle aktiviteter, workshops, 

boder, Kaff e, morgenbrød og juice. 

Per Spillemand og seniorerne fra Albertslund 

Visevenner spiller ”Grøn musik” kl. 10.30, 

og kl. 11.30 er der tændt op i grillen. Kl. 13 

uddeles Grøn Initiativpris og der serveres 

kaff e og kage. Kl. 14 lukker pladsen ned.

der gør Grøn Dag til en dejlig dag

Program

Tak til alle jer

Vil du med til Grøn Dag, men kan 

ikke transportere dig selv? 

’Cykling uden alder’ tilbyder at hente 

og bringe gangbesværede i en eldrevet 

rickshawcykel. Ring på tlf.: 51 68 74 30 

for nærmere aftale.

GRØN DAG
Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10-14

Holsbjergvej 44
Albertslund Materialegård og Genbrugsstation

Gå ikke glip af årets store begivenhed – oplevelser for hele familien

Kom og mød, se, smag, lyt, prøv og føl på alt det grønne

Følg med på facebook.com/Groendag2018

HUSK: Indgang KUN fra Holsbjergvej 44



Prøv det selv

•  Kreativt haveværksted

•  Lav et sokkedyr

•  Få en trækketur på en pony

•  Tur gennem røgdykkerbanen

•  Spejderlejr med rafter og bål-

hygge
•  Kreativ med papir - Forvandl 

en bog
•  Gennemfør vandforhindrings-

banen og få en vandspare-

perlator

•  Motorsavsskulptur – se den 

blive lavet

•  Trædrejning

• Fremvisning af robotteknologi

Klima
•  Cykeltjek

•  Deltag i quiz om madspild 

og få en tomatplante

•  Gode råd om indendørs-

klima

•  Forbered dig på 

lavtemperaturfjernvarme

•  Quiz og konkurrencer med 

mange fl otte præmier

Køb med hjem
•  Økologisk brød og kager
•  Urtesalt
•  Sukkulenter og kaktusser 

i genbrugspotter
•  Honning
•  Vegetarisk kogebog 
•  Redesignede tekstiler
•  Økologiske krydderurter 

og blomster
•  Fuglekasser

Fristende smagsprøver•  Vegetariske lækkerier•  Pandekager med hjemme-lavet syltetøj•  Kaff e, juice og kage•  Grillet kalv og lam •  Morgenbrød fra Grennes-sminde Bageriet•  Chili sin carne•  Tomatsuppe og snobrød over bål
•  Bivoks-tyggegummi•  Honning

•  Brændenældesuppe og pesto

Red din by fra oversvømmelse
Prøv regnvejrs-simulatoren

Escape 
klimafængsel 
2054
Rejs tilbage fra fremtiden 

og tag på ressourcehunt!

•  Sukkulenter og kaktusser 

•  Økologiske krydderurter 

2054
klimafængsel 
2054
klimafængsel 

Rejs tilbage fra fremtiden 

og tag på ressourcehunt!Rejs tilbage fra fremtiden 

og tag på ressourcehunt!Rejs tilbage fra fremtiden 

Kreativ have
•  Del din kreative idé•  Lav en rådgiveraftale med gartneren

•  Få en frøpose•  Flis og kompostmuld•  Kompostorme•  Lav et espalier•  Pilefl et
•  Nem kartoff eldyrkning•  Lugejern er HOT havegift er NOT•  Lav et insekthotel


