
Vi sætter fokus på FNs 17 Verdensmål og har inviteret 
Steen Hildebrandt som hovedtaler. Steen er forfatter til et 
utal af bøger om bæredygtighed, underviser og forsker på 
tre universiteter, og rådgiver indenfor bæredygtig ledelse og 
udvikling.  Lige nu er han ved at færdiggøre en bog om de 17 
Verdensmål, som udkommer til oktober.

Kom og hør Steen fortælle om Verdensmålene som forudsæt-
ning for globalt lederskab, og deltag i debatten om, hvad der 
må forventes af os hver især – i fællesskab!

Du får også mulighed for at møde det grafiske hus KLS Pure-
Print, som mener at Verdensmålene ikke kun er en sag for stater 
og regeringer. Alle har en forpligtelse til at gøre en indsats, og 
derfor arbejder KLS PurePrint med tre af Verdensmålene i praksis. 

Oplev også Verdensmålene set fra ungdommens perspektiv. 
FNs generalsekretær Ban Ki-moon kalder unge for fakkelbæ-
rere af Verdensmålene. Udenrigsminister Kristian Jensen har 
udråbt unge til et uformelt 18. mål. 

Men hvordan ser de unge selv på Verdensmålene? Vi viser 
mini-dokumentarer fra elever på Espergærde Gymnasium, som 
har produceret filmene i samarbejde med 2030 Voices. 

Vi serverer igen lækkerier fra Folkets Madhus – 100% sund 
fornuft og bæredygtighed.

Tilmelding er nødvendig, og skal ske senest mandag den 22. 
august kl. 12 til Jette Ebbekær Thomsen på jette@groconsult.dk 
eller 61 14 72 24.

Der er begrænset deltagerantal, og tilmelding sker efter ‘først 
til mølle’. Vi glæder os til at se dig på:

Skjulhøj Allé 32, 2720 Vanløse, inde i gården.

* Vores største ønske er, at du kommer. Kan du ikke modstå fristel-
sen for pakker, så vil en flaske vin eller lidt chokolade til det fælles 
bord være næststørste ønske.

Åbent Hus i groconsult
Fredag den 26. august 2016 kl. 15-17.30
Igen i år inviterer vi til Åbent Hus og som altid med bæredygtighed og grøn om-
stilling som omdrejningspunkt – vi omsætter bæredygtige tanker til handling.

Om de 17 Verdensmål
I september 2015 blev verdens ledere enige om en række 
nye og ekstremt ambitiøse mål for fremtiden: De såkaldte 
Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der erstatter de 
2015-mål, FN vedtog i 2000. 
De 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i 
menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler 

om at løse mange af verdens største problemer. Hvor de tid-
ligere mål mest omhandlede udviklingslandene, vil de nye 
Verdensmål betyde, at alle lande i verden skal påtage sig et 
fælles ansvar og indstille sig på at producere, forbruge og 
agere bæredygtigt.

Steen Hildebrandt

Steen er professor Emeritus i Ledelse og Organisa-

tion på Aarhus Universitet og adjungeret professor 

på Copenhagen Business School og på Aalborg Uni-

versitet. Han er partner i ledelsesrådgivningsfirmaet 

Hildebrandt & Brandi A/S, og arbejder med bæredygtig 

ledelse. Han har skrevet, bidraget til eller redigeret over 

400 bøger. Læs mere om Steen Hildebrandt

Samtidig fejrer 
vi groconsults 

5 års fødselsdag * – 
vi glæder os.

Ny
adresse

mailto:jette%40groconsult.dk?subject=
http://www.steenhildebrandt.dk


KLS PurePrint

KLS PurePrint ønsker at være verdens grønneste grafiske hus, 
baseret på bæredygtige værdier. Og FNs verdensmål er derfor 
ikke kun en sag for stater og regeringer. Hos KLS PurePrint har 
de i 10 år arbejdet på at gøre verden til et lidt bedre sted, og 
specielt tre af målene har haft deres fokus. 

KLS PurePrint har udviklet tryksager helt uden skadelige 
kemikalier og tungmetaller, til glæde for vores allesammens 
‘Sundhed og trivsel’ – Mål nr. 3.  

Bæredygtig udvikling kræver, at vi hurtigst muligt reducerer 
vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde vi pro-
ducerer vores varer på – Mål nr. 12. De har udviklet PurePrint 
– verdens første 100% biologisk nedbrydelige tryksager. 

Mål nr. 7 – Grøn energi. Siden 2010 har de udelukkende brugt 
energi fra egen vindmølle og samtidig besluttede de, at alle 
virksomhedens firmabiler skal være el-biler. 

Læs mere om KLS PurePrint

2030 Voices – Kirsten Brogaard

2030 Voices sætter Verdensmålene på dagsordenen fra bor-
gernes perspektiv gennem video workshops, hvor deltagerne 
producerer mini-dokumentarer om målenes betydning for 
deres liv og fremtidsperspektiver. Opgaven i wokshoppen er 
simpel: Lav en film, der relaterer en personlig historie til Ver-
densmålene. Men resultaterne er mangfoldige, og for hver film 
giver en ny stemme et nyt perspektiv på Verdensmålene.

2030 Voices er stiftet af journalist Kirsten Brogaard, som 
gennem en årrække har arbejdet med unge, globale problem-
stillinger og digital storytelling. Hun har boet i USA, Asien 
og Australien og har gennem sin uddannelse i journalistik, 
globalisering og Internationale relationer blandt andet fra The 
New School i New York et indgående kendskab til formidling af 
internationale historier i øjenhøjde. 

Foruden sit arbejde med 2030 Voices arbejder Kirsten Brogaard 
som tilrettelægger på Danmarks Radio.   

Læs mere om 2030 Voices

Folkets Madhus – dedikerede leverandører...

I Folkets Madhus er de 100% økologiske. Deres have er god-
kendt som økologisk landbrug og økologi er derfor en selvfølge, 
men de taler hellere om sund fornuft og bæredygtighed.

Det betyder, at man som gæst eller kunde i Folkets Madhus 
skal leve med, at du ikke altid får leveret de ting, som du har 
bestilt, men de er dygtige til at finde alternativer. Fx fravælger 
de agurker i vintertiden og erstatter med syltede glaskål. Deres 
ambition er at sylte nok i sommersæsonen, hvor agurker sma-
ger bedst, så de har til vinterhalvåret. 

Læs mere om Folkets Madhus

groconsults Advisory Board
Mød også groconsults Advisory Board som består af:

•  Jens Kampmann (th), tidligere direktør for Miljøstyrelsen, initiativ-
tager til Invest Miljø A/S – og ikke mindst Danmarks første miljø-
minister

•  Per Agger-Nielsen, forretningsudvikler og kampagnon i  
Kresko Kompagniet
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Steen Hildebrandt om ‘De 17 Verdensmål’:

Vi mennesker har bragt kloden i en situation, hvorfra 

vi er nødt til at påtage os et globalt lederskab, et globalt 

forvalterskab, hvis vi skal kunne gå fremtiden i møde 

med bevidstheden om, at vi gør, hvad vi kan for frem-

tidige generationers muligheder for at leve på kloden. 

Og klare mål er en forudsætning for klart forvalter- og 

lederskab. Verdensmål er en forudsætning for globalt 

lederskab… 

Vi mennesker skal til i alle vore kalkuler og modeller at 

indregne klodens situation meget mere eksplicit, end vi 

er vant til. Uanset om man er en privat virksomhed, en 

kommune eller en stat, må man hele tiden have klodens 

situation med i sine overvejelser og tiltag.

http://klspureprint.dk/
http://www.2030voices.com
http://www.folketsmadhus.dk

