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Velkommen i Stormgades Grønne Stormagasin. Gå på opdagelse i 4 etager som
sætter spot på fremtidens grønne løsninger, krydret med klimamad og sjove
konkurrencer for børn og barnlige sjæle.

PROGRAM
18.30
Mød Jesper Theilgaard og hør vejrudsigten anno 2050 i TV&HIFI
18.45-19.30 Mød ministeren som klimakok i cafeteriet
19.30

Klimakoncert komponeret af Pernille Louise Sejlund i TV&HIFI

20.30
21.00

Klimakoncert komponeret af Pernille Louise Sejlund i TV&HIFI
Mød Jesper Theilgaard og hør vejrudsigten anno 2050 i TV&HIFI

KONKURRENCER
Hold øje med denne firkløver i resten af programmet,
hvis du ikke vil gå glip af vores mange konkurrencer,
hvor der er flotte præmier på højkant. Du kan deltage i
alle konkurrencer – jo flere du deltager i, desto flere
poletter kan du indsamle og ombytte til præmier ved
Kassen i stueetagen.

Ved KASSEN i stuen kan du omveksle dine poletter til
flotte præmier.
Du kan følge Klima-, Energi- og Bygningsministeriet på
Facebook, så gå ind og ’like’ os, hvis du vil holde dig
opdateret.

Få det fulde OVERBLIK over alle konkurrencer med
vores huskeseddel på bagsiden.

GADEPLAN (v. Bertel Thorvaldsens plads)
BILER
SE DE NYESTE EL-BILER
Hvilken elbil er du til? Kom og se nye elbiler på Bertel
Thorvaldsens plads og hør, hvad elbilerne betyder for
fremtidens danske energisystem.
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STUEN
TV & HIFI
JESPER THEILGAARD VISER
VEJRUDSIGTEN FOR ÅR 2050
Mød Jesper Theilgaard og hør ham præsentere vejrudsigten for Danmark, som den vil lyde i år 2050. Vejrudsigten viser, hvilke konsekvenser den globale
opvarmning har. Se også hvordan vejret bliver i fremtiden i bl.a. Zambia, Japan og Island.

KLIMAKONCERT
Kom og lyt til denne smukke og sjældent opførte klimakoncert. Musikken er skrevet af Komponisten Pernille
Louise Sejlund til klimatopmødet i København i 2009.
Louise Sejlund fik inspiration til musikken gennem samtaler med Jesper Theilgaard. Klimaproblemets forskellige
facetter beskrives i både musikken og teksterne og
bindes sammen af Jesper Theilgaard, så der opstår en
helhed.

KLIMAFORANDRINGER OG
FN’S KLIMAPANEL
Verdens klogeste klimaforskere, FN’s klimapanel,
mødes i oktober i København for at blive enige om,
hvordan klimaet bliver frem til år 2100. Resultatet
bliver en rapport til bl.a. alverdens regeringer, så de
kan reagere, forebygge og forhindre de største klimakatastrofer i fremtiden. Kom og bliv lidt klogere på,
hvad rapporten betyder for Danmark. Og deltag i en
konkurrence om klimaforandringernes betydning.

INTERNATIONALE KLIMAFORHANDLINGER
Klimaforandringerne er en af vor tids største globale
udfordringer, som kræver en global løsning. Derfor forhandler verdens lande om, hvad der skal til for at få
indgået en global klimaaftale på det store klimatopmøde, COP21, i Paris næste år. Kom og hør om de
mange udfordringer og mulige løsninger og få en

spændende aften i selskab med de danske klimaforhandlere, som deler ud af deres viden om de internationale klimaforhandlinger.

GÆT MINERALET TIL BIL OG MOBIL
Du er totalt afhæng af mineraler i din hverdag. Mobilen,
computeren, lampen, komfuret, cyklen eller bilen er
alle lavet af mineraler, som vi finder i sten i naturen.
Og omstillingen til grøn energi er blandt andet afhængig af de sjældne jordarters metaller, som bruges i
vindmøller. Gæt, hvilke sten der bliver til hvilke ting, og
hør hvordan du får guldet eller jernet ud af klipperne.

HVOR VARM OG KOLD ER DU LIGE NU?
Kom og se, hvordan et termografikamera kan afsløre
din krops eller boligs forskellige temperaturer. Termografikameraet bruges normalt til at forbedre energiforbruget i din bolig. Hør også BOLIUS fortælle om
energibesparelser i boligen og meget andet.

ECODESIGN, LYS & LAMPER
ENERGIBESPARELSER – VERDENS
BILLIGSTE ENERGIKILDE
Hvad er verdens billigste energi? Det er den energi, vi
IKKE bruger. Effektivisering af energiforbruget er den
billigste og hurtigste vej til at mindske udledningen af
CO2. Kom og hør, hvorfor alle EU-lande har krav til
både hvidevarer og lyskilders energieffektivitet, og
hvordan vi skaber bedre produkter, flere arbejdspladser og en lavere elregning.
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FREMTIDENS ENERGITEKNOLOGI
Vil du gerne vide, hvordan Danmark arbejder med at
udvikle løsningerne til fremtidens energisystem? Så
kom forbi og hør, hvordan EUDP-sekretariatet støtter
udviklingen af nye klimavenlige energiteknologier. Du
kan også se konkrete eksempler på ny energiteknologi,
der skal muliggøre Danmarks rejse mod et fossilfrit
energisystem i 2050.

VÆLG DE PERFEKTE PÆRER TIL
DINE LAMPER
Solenergien varierer i forskellige farvebånd og afhænger af, hvilken retning man ser i. De pærer vi sætter i
vores lamper minder mere eller mindre om solens lys.
Med det blotte øje får du mulighed for at studere forskellige pærers farvebånd, så du kan konkludere,
hvilke pærer der ligger tættest på solens lys.

LEG & SPIL
HVOR KOMMER FREMTIDENS
ENERGI FRA?
Den måde vi producerer energi på er under hastig forandring. Fra at lave el og varme primært på kul er vi nu
verdens førende indenfor havvind og går forrest, når
det handler om at omstille kul- og gasfyrede kraftværker til at bruge bæredygtig biomasse. Kom og hør
DONG ENERGY fortælle om fremtidens energi og byg
en stråmand fra ægte halmballer

FREMTIDENS ENERGISYSTEM
– BYG EN VINDMØLLE
Gæt, tegn, klip og byg løs. Vidste du, at energi har forskellige farver? Og ved du, hvilke energikilder der er
grønne (vedvarende), og hvilke der er sorte (fossile)?
I fremtidens Danmark skal vi kun bruge vedvarende
energi i vores energiforsyning. Kom og hør, hvordan
det kan lade sig gøre, og hvor meget grøn energi der
skal bruges. Giv også dit bud på fremtidens vindmølle
og hjælp Energistyrelsen med gode ideer til, hvordan vi
fremover kan udnytte vores grønne energi.

BLÆSTEN KAN MAN IKKE FÅ AT SE
– FIND UD HVAD DER SKAL TIL
Blæst er vigtig og en stor del af Danmarks energiforsyning. DMI forsyner energiens ”motorveje” med vejrforudsigelser. DMI fortæller om vind som vejrfænomen,
og hvordan det kan bruges i fremtidens energisystem.
Men hvordan gør vi, og hvor meget vind skal der til?
Få svarene og prøv om du kan puste en storm eller en
orkan.
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1. SAL
MAGASINER & BØGER

DIREKTØRENS KONTOR

DANSK INDSATS I KINA, MYTER OG MÅL

LIVET SOM MINISTER

Der er mange myter om Kina. Gæt, hvilke der er sande
og hvilke der er falske og hør om Danmarks indsats for
at fremme en grøn omstilling i vækstøkonomier. Hvorfor er Danmark fx aktiv i et land som Kina? Hvad efterspørger kineserne fra Danmark? Og kan vi begrænse
klimaudfordringen ved at bringe danske kompetencer i
spil andre lande?

Find ud af, hvordan et ministerkontor ser ud og hør
klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg
Petersen fortælle om livet som minister. Få fx svaret
på, hvad en minister laver til daglig. Hvor er han ud
over sit kontor og hvad arbejder han for og med.

DANMARKS GRØNNE
EKSPORTORDNING
I Danmark har vi forstået at kombinere økonomisk
vækst og nedbringelse af CO2. Derfor ser store nationer (som Kina) mod Danmark, når de udarbejder deres
energipolitik. Kom og hør, hvordan denne interesse kan
omsættes til en større efterspørgsel efter danske energiløsninger og dermed øget eksport.

DANSK HJÆLP TIL FATTIGE
GULDGRAVERE
Millioner af fattige mennesker lever af guldgravning,
og de bruger kviksølv til at udvinde guldet. Det skaber
store miljø- og sundhedsproblemer, hvis det ikke bliver
håndteret rigtigt. Dansk viden og rådgivning hjælper
de mange guldgravere i ulandene med at få et bedre
og sundere liv. Hør hvordan og få et gratis hæfte med
billeder og tekst om guldgraverne.

KLIMAPLANEN OG KLIMALOVEN
– TEGN DIT BUD PÅ ET KLIMAVENLIGT
DANMARK
Regeringen fremsatte i august 2013 klimaplanen, som
er et oplæg til dialog om Danmarks klimaindsats, og i
juni 2014 blev klimaloven vedtaget. Kig forbi og få
mere at vide om, hvad dét betyder for dig og Danmark.
Mød også de folk, der har været med til at udvikle
planen og loven, og tegn din drøm om en klimavenlig
fremtid i Danmark.
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2. SAL
KONTORINDRETNING

BØRNETØJ & ACCESSORIES

FRA AMALIEGADE TIL SYDHAVNEN

TRENDY I KLIMAVENLIGT BØRNETØJ

Statens institutioner flytter ud af København K. til
glæde for klimaet, statens pengepung og også for
medarbejderne. Hvordan hænger det sammen? Bygningsstyrelsen er flyttet i kontorfællesskab 7 km fra
Slotsholmen. Hør hvordan staten indretter moderne,
fleksible kontorlokaler, og hvordan styrelsen sparer
staten for mere end 4 mio. skattekroner årligt - alene
på sin egen husleje og energi.

Genbrug og redesign af brugt tøj er hverken nørdet
eller for the "chosen few". Kig forbi og se, hvordan designere fra Frelsens Hær forvandler gamle klude til
moderne børnetøj, og hør hvordan du selv kan være
med til at nedbringe dit klimaaftryk gennem dit tøjforbrug. Gæt også hvor meget CO2 en dansker egentlig
udleder og find ud af om det er meget eller lidt sammenlignet med andre lande?

BOLIGINDRETNING

BAD

BEDREBOLIG – HVAD KAN DIN ENERGIBESPARELSE BETALE?

ISEN SMELTER

Mange boliger i Danmark kan blive mere energirigtige
og bedre at bo i – ikke engang i fremtiden, men allerede i dag. Det kan dog være svært at vide, hvor og
hvornår det betaler sig at energirenovere. Kig forbi
Boligindretning, mød en BedreBolig-rådgiver og få
gode råd til, hvordan du får en BedreBolig.

Hvor meget smelter der af Indlandsisen i øjeblikket, og
hvad betyder det for havniveauet? Og er det rigtigt, at
havisen i Arktis er ved at forsvinde? Få svarene på den
nye danske Polar Portal, hvor du kan følge udviklingen
af den arktiske is. Gæt med og få en fornemmelse af,
hvordan den arktiske natur påvirker vores hverdag i
dag og i fremtiden.

DET SMARTE ENERGISYSTEM

VARMT VAND TIL BADET

På Bornholm er man godt i gang med at udvikle og afprøve fremtidens smarte energisystem, der bliver en
hjørnesten i den grønne omstilling. Det smarte energisystem får også betydning for boligen.. Kom og hør om
projektet på Bornholm, der har 17 danske og europæiske partnere og bl.a. støttes af Energinet.dk's ForskEL
program.

Varme fra jorden er en af de grønne energiressourcer,
vi kan udnytte i fremtiden. Hør om den dybe geotermiske energi, den dybe jordvarme eller varmen i din
græsplæne. Mærk temperaturen og gæt hvor vandet
kommer fra.
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FÅ GOD ENERGI I BADET
I badeafdelingen kan du tage en tur i HOFOR's ”vandspare”forhindringsbane og måle dit eget vand- og
energiforbrug. Få en snak med de professionelle vandog varmeekspedienter om, hvordan du nemt sparer på
vand og varme til gavn for både miljø og pengepung.
Desuden kan du deltage i lodtrækningen om lækre
bade-præmier – dagens timetilbud kl. 19-22.
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4. SAL
CAFETERIA
KØB OG SMAG KLIMAVENLIG MAD
Trænger du til et sundt, billigt og varmt måltid? Og
mangler du inspiration til, hvordan du gør din egen aftensmad spændende og klimavenlig på en gang? Så
gør et stop i vores cafeteria, hvor der er masser af gratis smagsprøver og mulighed for at købe en god og
nærende varm ret.
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HUSKESEDDEL
Vil du være med i kampen om mange ﬂotte præmier? Så HUSK at samle
poletter ind ved ﬂest mulig af vores quizzer, konkurrencer og lege.
Poletterne kan omveksles til præmier ved Kassen i stueetagen…
”Gæt med om elbiler” i BILER
(v. Bertel Thorvaldsens plads)

”Lav en stråmand af halmballer”
i LEG & SPIL (Stuen)

”Gæt en vejrudsigt” i TV&HIFI
(Stuen)

”Tegn din drøm om et klimavenligt
DK” i BØGER&MAGASINER (1. sal)

”Hjælp mig, vandstanden stiger!”
i TV&HIFI (Stuen)

”Sandt eller falskt? Myter om Kina
nu og i fremtiden”
i BØGER&MAGASINER (1. sal)

”Quiz om klima” i TV&HIFI (Stuen)
”Gæt mineralet i din bil eller mobil”
i TV&HIFI (Stuen)
”Tip en 13’er om de internationale
klimaforhandlinger” i TV&HIFI
(Stuen)
”Kig-i-kassen: hvilken pære giver
hvilket lys?” i ECODESIGN, LYS OG
LAMPER (Stuen)
”Test din pære” i ECODESIGN, LYS
OG LAMPER (Stuen)
”Pust en vind - kan du puste en
storm eller en orkan?” i LEG & SPIL
(Stuen)
”Giv dit bud på fremtidens
vindmølle” i LEG & SPIL (Stuen)
”Gæt en energikilde” i LEG & SPIL
(Stuen)
”Kan du lave strøm?" i LEG & SPIL
(Stuen)

”Konkurrence om small scale
mining” i BØGER&MAGASINER (1. sal)
”Tegn et portræt til mors eller fars
kontor” i KONTORINDRETNING
(2. sal)
”Tegn&gæt fem boligforbedringer,
der betaler sig, og byg en BedreBolig”
i BOLIGRINDRETNING (2. sal)
”Gæt en drivhusgas” i BØRNETØJ
(2. sal)
”Vis landenes CO₂-udledning med
bolde i dag og i 2050” i BØRNETØJ
(2. sal)
”Isen smelter – hvor mange badekar
fyldes i minuttet?” i BAD (2. sal)
”Mærk temperaturen og gæt hvor
vandet kommer fra” i BAD (2. sal)
”Test, hvor hurtig du er til at spare
på vandet” i BAD (2. sal)

