Skabelonbeskrivelser om Greenlight Aarhus
Disse kan bruges, når I skal have lave et opslag enten på sociale medier eller i nyhedsbrev eller
mangler en beskrivelse til jeres hjemmeside om, hvad Greenlight Aarhus er.

Tekst 1
Greenlight Aarhus’ by-event afholdes d. 29. marts - 3. april 2022. Her samles vi på tværs af hele
bysamfundet om at belyse konkrete bæredygtige handlinger.
Som Omstiller i Greenlight Aarhus viser du, hvordan du arbejder med den bæredygtige agenda.
For det er måden, du omsætter din viden om bæredygtighed til handling, der inspirerer andre
til at komme i gang eller videre på deres bæredygtige rejse.
Programmet er åbent for alle, og det er gratis at deltage. Det er her, I deltager med eksempler
på, hvordan I tager bæredygtigheden til jer. Opret jeres aktiviteter i programmet på Greenlight
Aarhus’ hjemmeside, greenlightaarhus.com.

Tekst 2
Greenlight Aarhus er en tilbagevendende, ugelang by-event, der kickstarter foråret med en
hyldest af bæredygtige handlinger. I 2022 ligger eventen 29. marts til 3. april. Her samler vi
Aarhus på tværs af alle sektorer om at synliggøre det, vi hver især gør. På den måde inspirerer vi
hinanden som bysamfund til at komme videre på den bæredygtige rejse.
Programmet er open source, og det er gratis at deltage. Opret jeres aktiviteter i programmet på
Greenlight Aarhus’ hjemmeside.
Læs mere, og se eksisterende Omstillere samt programmet på greenlightaarhus.com og følg
med på sociale medier, @greenlightaarhus.

Tekst 3
Greenlight er en årlig begivenhed den sidste hele uge før Palmesøndag. Her samles
detailhandlen, erhvervsliv, foreninger, kulturen, uddannelserne, borgere og kommunen om
tiltag, der giver os alle et bedre beslutningsgrundlag, til at kunne leve et bæredygtigt liv.

Tekst 4
Den 29. marts til 3. april 2022 forvandles Aarhus til et levende megalaboratorium for fremtidens
bæredygtige byliv. Her samles detailhandlen, erhvervslivet, foreningerne, kulturen,
uddannelserne, borgere og kommunen om at vise besøgende og hinanden, hvordan
bæredygtige principper, nedbringelse af klimabelastning og samarbejde på tværs skaber en
bedre by for alle. Målet er at give os et bedre beslutningsgrundlag til at kunne leve et mere
bæredygtigt liv, for derigennem at accelerere målopfyldelsen af byens, landets og FN’s
klimamålsætninger.

Tekst 5
Aarhus har fokus på handling
Alle taler om bæredygtighed, og nu er det tid til at vise, hvordan vi rent faktisk gør det. Til
Greenlight Aarhus’ by-event 29. marts til 3. april 2022 samles Aarhus om vise, hvordan
bæredygtige handlinger og samarbejde på tværs skaber en bedre by for alle.
Oplev forskellige tilgange til FN’s Verdensmål og bæredygtighed, når Omstillere inviterer til
aktiviteter med fokus på handlinger. Detailhandlen fremhæver varer med en ansvarlig profil,
erhvervslivet formidler fremtidens løsninger, kulturen tematiserer Verdensmålene, og
undervisningssektoren skaber og formidler ny viden. Hvad kan du vise?

Tekst 6
Aarhus i et grønnere lys.
Gå på jagt efter grønne Greenlight-blobs i Midtbyens vinduer under Greenlight Aarhus.
Greenlight-blobs fortæller dig, at der inde bag ruderne er grønne og bæredygtige tiltag, som du
kan blive klogere på. Samtidig viser de, hvordan hele byen støtter op om den grønne omstilling.

