Greenlight Aarhus lancerer ny hjemmeside
Aarhus har fået en ny, bæredygtig by-event. Det er en del af et større, nyt initiativ, hvor tre
iværksættere og ildsjæle er gået sammen om at sætte spot på den grønne dagsorden. Nu
lanceres Greenlights hjemmeside.
Greenlight har nu fået en hjemmeside, hvor interesserede kan læse meget mere om, hvad
den årlige tilbagevendende by event har at byde på. Her kan både læses mere om
samarbejdspartnere, aktørerne, programmet, holdet bag og nyheder om Greenlight.
Klik HER for at se hjemmesiden
Om under tre uger kulminerer 6 måneders arbejde på et projekt, som har sit afsæt i
interesse og passion og for den grønne dagsorden. Det sker ved afholdelsen af en grøn
by-event, hvor der skabes digitale og fysiske platforme til inspirerende aktører, som
Greenlight kalder omstillere.
Drevet af passion
Kristine Overgaard Nielsen, Tina Thomsen og Jane Clausen kommer med solid erfaring fra
det private erhvervsliv og har arbejdet med en bred vifte af projekter med bæredygtighed
som fælles ramme. De har samlet deres viden, engagement og kræfter i dette fælles projekt,
som de har døbt Greenlight.
“Formålet er, at vi vil servere en platform, som vi stiller til rådighed for byens aktører på
tværs af alle sektorer, hvor vi mobiliserer det offentlige, erhvervslivet og de Aarhusianske
borgere, til at inspirere hinanden, belyse emner og finde oplysning, som er nødvendig for at
kunne navigere i den grønne dagsorden”, siger stifterne og fortsætter:

“Der er mange måder at forholde sig til grøn omstilling og bæredygtighed på. Vi ser det ikke
som en konkurrence, men som en måde hvorpå vi sammen som bysamfund kan sætte spot
på vores bæredygtige handlinger og lære af hinanden”.
Greenlight løber første gang af stablen 19. - 21. marts 2021, hvor programmet
sammensættes af byens omstillere. For at imødegå Corona, vil størstedelen af programmet i
år foregå online. Programmet udvikles og offentliggøres helt frem til afviklingen af
Greenlight.

