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Indhold og form 
Møderne bygges op omkring:

Inspiration
Oplæg og cases fra deltagerne 
selv og relevante aktører, som 
skaber grundlag for refleksion og 
handling.

Dialog
Der sikres god interaktion mellem 
deltagerne på møderne. Dialog 
og netværk skaber grobund for 
forandring.

Handling
På hvert møde finder du frem til 
en konkret handling, som vil være 
relevant i forhold til din virksom-
hed – alle størrelser tæller.

Er du restauratør, kantinemedarbejder, grossist, leverandør, 
producent eller noget helt andet relateret til foodservice? 
Og interesserer du dig for forretningsudvikling med fokus 
på bæredygtighed i hele værdikæden? Så er netværket lige 
noget for dig!

Mødedatoer:
For at øge sandsynligheden for at mødes fysisk i 2021 planlægges møderækken 
med opstart i april. Men for at der ikke går for lang tid, inden vi ses, så holder vi et 
introducerende online møde: 

Torsdag den 11. marts: Opstartsmøde for alle

Øvrige møder afholdes – forhåbentligt – fysisk:
Torsdag den 15. april: Opstartsmøde for nye medlemmer
Torsdag den 27. maj
Torsdag den 17. juni
Torsdag den 16. september
Torsdag den 25. november

Se omtale af hvad der foreløbigt er programsat på bagsiden.

Lokation
Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen, 
Gyldenløvesgade 15, 1600 København V.

Pris & tilmelding
Nye medlemmer:   3.495 kr. ex. moms.
Gengangere:   2.995 kr. ex. moms.

Tilmeld dig med navn, virksomhed, arbejdsområde + øvrige kontakt-
oplysninger til Jette Ebbekær Thomsen på jette@groconsult.dk eller på 
61 14 72 24.

Læs mere om netværket på: groconsult.dk

mailto:jette%40groconsult.dk?subject=


Målet er at give dig
Viden om de 17 verdensmål for bære-
dygtig udvikling og derigennem skabe 
motivation og mulighed for nye idéer til 
konkret handling og forandring. Alt sam-
men i et forretningsmæssigt perspektiv.

Vi opbygger erfaringer og viden, som 
understøtter dine forudsætninger for at 
designe holdbare forandringer i en bære-
dygtig retning.

Mødernes opbygning:

Kl.  8-8.30: 
Ankomst – kaffe/te og brød

Kl. 8.30-11.30: 
Møde med substans

Kl. 11.45-12.30: 
Frokost - kan tilkøbes efter ønske.
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FN’S VERDENSMÅL
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Foreløbig er følgende møder programsat:
 

Opstartsmøde for nye medlemmer, torsdag den 15. april
Tema: En intro til de 17 verdensmål. 
Vi får besøg af Jakob Rosenfeldt Thomasen, KLS Pure-
Print, der fortæller om deres forretningsdrevne tilgang til 
verdensmålene, og hvad det betyder for deres placering i 
markedet. KLS PurePrint producerer bl.a. Cradle to Cradle 
certificerede fødevareemballager fx æsker til madrester – 
alla doggybag – uden skadelige kemikalier. 

Mødet torsdag den 27. maj 
Her møder du Michael Minter, programleder på Fremtidens 
fødevarer, Danmarks grønne tænketank CONCITO.
Fremtidens fødevarer skal på en visionær og konstruktiv 
måde sætte et helt anderledes klimaeffektivt og bæredyg-
tigt fødevaresystem på dagsordenen. Det er et rigtig godt 
fremskridt, at klimahensyn nu er kommet med i Danmarks 
officielle kostråd. Men kampagner og gode råd gør det ikke 
alene. Hvordan kan foodservice sektoren bidrage? Og hvad 
kan foodservicesektoren bruge ’Den store klimadatabase’ til?

Indtryk fra tidligere møder:


