
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP3: Aktivitets eksempler  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Aktivitets eksempler 
 
Skolerne for Resilience (SFR) er projekt et innovativt uddannelsesprogram der 
tager en ny tilgang til undervisning og uddannelse for bæredygtig udvikling i 
skolerne. Projektet er baseret på handlinger mod sundere, mere responsive og 
mere modstandsdygtige lokalsamfund, og vil udvikle de kompetencer eleverne 
får brug for i det 21. århundrede til i fællesskab at engagere sig med 
udfordringer såsom klimaændringer. 
 
SFR har til formål at tilskynde de studerende til at engagere sig med deres 
lokale samfund og udvikle en modstandskraft-byggeprojekt på områderne 
energi, affald, mad eller transport. Projektet skal opbygge samfunds evner til at 
klare udfordringer, linke lokale spørgsmål til global bæredygtighed og bidrage til 
at fremme, motivere og skabe nye muligheder for de unge i at deltage aktivt i 
deres lokalsamfund. 
 
De pædagogiske planer for SFR projekter vil omfatte foreslåede aktiviteter, der 
kan drives af unge, og der kan gennemføres i deres lokalsamfund. Det er 
forudset, at de projekter, der gennemføres vil styrke deres forbindelse til de 
mennesker og miljøet omkring dem, og derfor styrke deres egen og deres 
samfunds modstandskraft. 
 
Kort sagt, fællesskab og modstandskraft handler om at bygge bedre relationer 
med vores naboer og styrke de sociale bånd; det handler om at fremme en 
større følelse af sted, idet kapaciteten til i fællesskab at løse problemer, og 
evnen til at bruge ressourcer sammen. 
 
I et SFR projekt, vil den foreslåede aktion eller indgreb i lokalområdet fungere 
som en udløser for de studerendes læring, som bør finde sted i samfundet og 
ikke i klasseværelset. Men skolen er et væsentligt aktiv og eleverne kunne 
bruge skolen som vært for et arrangement for fællesskabet. 
 
[Bemærk: Afhængigt af den tidsramme for gennemførelse af SFR pensum, kan 
det være nødvendigt at snævre studerendes muligheder for projekter, de måtte 
påtage.] 
 
 
For at vejlede partnere, studerende og lærere, kan følgende forslag og 
eksempler på interventioner lavet af unge vise hvordan man kan skabe 
fællesskabet modstandskraft og bæredygtighed. 
 
Interviews mellem generationer - Opbygning af en følelse af fællesskab hvor 
unge interviewer ældre i deres lokalområde om emner som bæredygtighed og 
robusthed. fx 'Hvordan har dette sted kunne brødføde sig selv i fortiden? 
"Denne øvelse kan være en del af et projekt, der hjælper unge til undersøge 
deres lokalsamfund og vurdere dets styrker, svagheder, behov og muligheder. 
Tilskynde unge til at gøre interviews med virksomheder eller andre 



 

 

interessenter til at vurdere deres samfund på en eller anden måde opbygger 
borgerlige færdigheder og kunne udnytte teknologier, yngre mennesker kender, 
såsom sociale medier. 
 
Kortlægning af lokalområdet: Det er undertiden kaldt community asset 
kortlægning og er et participatorisk planlægningsværktøj, der engagerer unge i 
at indsamle, organisere og visuelt vise lokalsamfundet ressourcer. Outputtet 
kan være et papir eller webbaseret kort, der identificerer de ressourcer, 
biodiversitet, genbrug, vand eller eventuelle aktiver i lokalområdet. 
  

Surveys - Ved at designe og gennemføre interviews i deres lokalområde kan 
unge opbygge et stærkere følelse af sted og indsamle information om 
samfundets behov for et bæredygtigt projekt. Dette kunne omfatte 
undersøgelser af biodiversiteten, opfattelser af vedvarende energi osv. 
 
Events - Kompetencer kan udvikles gennem de unge, organiserer en 
begivenhed af en slags i deres skole og i samfundet. Dette kan tage mange 
former; en diskussion, en udstilling, et måltid, en film screening, et fællesskab 
hvor der ryddes op, et skuespil eller en multi-media aktivitet etc. Målet ville 
være for de studerende at designe, at være opsøgende og være vært for 
begivenheden i forbindelse med en af SFR temaer. 

 

  

 

 

 



 

 

Case studier 
 
Følgende case studier er projekter, der er blevet identificeret af de europæiske 
partnere i SFR. Disse kan udføres af studerende i en kort tidsramme og kan 
bidrage til omdannelsen af deres lokalsamfund samtidig med læring og 
kompetenceudvikling i skolen. 

 

Følgende case studies er projekter, der er blevet identificeret af de europæiske 
partnere i SFR. Disse kan udføres af studerende i en kort tidsramme og kan 
bidrage til omdannelsen af deres lokalsamfund der samtidig opbygger deres 
kompetencer. 
 
Spanien 
En baskisk casestudie der kan inspirere til et lokalf projekt eller intervention i 
SFR-programmet. 
 
Projekttitel 
 
Deling af europæiske minder 
 
  
 
Beskrivelse 
 
Det europæiske projekt gik ud på at  involvere unge, der er  i færd med at 
opbygge den kollektive erindring om deres samfund for De Europæiske 
konflikter i det 20. århundrede. Målet var ikke kun at gendanne vidnesbyrd og 
historier, men eleverne skulle udtrykke de refleksioner og følelser som er 
opstået ved hjælp af en kunstnerisk produktion. I Anoeta st interviewede 
studerende gamle mennesker om deres erindringer om 1950'erne og 1960'erne 
som en del af et skoleprojekt knyttet til læseplaner og der blev organiseret en 
begivenhed der fortalte historien om landsbyen siden 19. århundrede. De 
studerende deltog gennem forskellige lokale grupper, der samarbejdede i 
projektet. 
 
Mål 
 
Arrangementet var et resultat af et samarbejde mellem byrådet, en lokal skole 
og Aranzadi Society of Sciences. Resultaterne blev præsenteret i den kulturelle 
uge i landsbyen. Omkring 550 mennesker deltog i arrangementet, hvor mere 
end 130 mennesker deltog som frivillige (studerende, kunstnere, vidner, 
organisationer, etc.). 
 
Arrangementet bestod af en kort film; et stykke teater (traditionel folkemusik digt 
show) udarbejdet af den lokale teater forening; en traditionel sang udført af 
Anoeta børne- orkester og den lokale musikskole og fra den lokale danseskole. 
Arrangementet var altså ikke blot en udstilling af de studerendes arbejde, men 



 

 

også et fælles arbejde i hele byen. 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Skolen projekt med intergenerationelle interview og det at udarbejde digitale 
historier gjorde eleverne gode til at bruge software og færdigheder for ikt-delen. 
Som for begivenheden, ville det have været umuligt uden engagement fra 
kommunen som forudsat faciliteterne, de juridiske tilladelser, 
redningstjenesterne og den nødvendige tekniske støtte (belysning, lyd, etc.) 
 
Web Link -https: //vimeo.com/44974426 (Video opsummerer aktiviteterne) 
 
Letland 
Lettiske casestudier der inspirerer lokale projekter eller indgreb i SFR-
programmet. 
 
Projekttitel 
I frihedens have (The Freedom Garden) 
 
   
 
Beskrivelse 
 
Den "Freedom Garden" blev plantet på Vidzemes marked i Riga. Det er en 
æstetisk økologisk forskning  og projektarbejdet sigter mod skabelse af reelle 
byhaver. Dets vigtigste idé er at opfordre til at tænke tanken om urbane haver i 
centrum af byen og vende tilbage til lokalsamfundet værdier, traditioner og 
længst glemte færdigheder såsom evnen til at så spiselige og medicinske 
grøntsager på vindueskarme, altaner og terrasser i byen. Projektet blev udført 
af den tværfaglige kunstgruppe SERDE. 
 
Mål 
 
Projektet fokuserede på haverne i byen. I løbet af maj blev en plante 
begivenhed organiseret i den lodrette haven skabt i Vidzeme Marked, samt et 
seminar om byhave bygning på vindueskarme, altaner og terrasser blev 
organiseret. Interesserede parter kan modtage en håndbog om at dyrke planter 
i byen. Desuden blev haven, der blev oprettet i efteråret høstes, ved at 
organisere Freedom Garden høstfest, hvor folk delte deres konserves 
opskrifter, smagt dyrkede produkter, såvel som trak historien om haven 
sammen. Aftenen afsluttes med en musikalsk præstation i samfund kaldet 
"Chokeberry ouverture". 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Brædder, hvorfra man kan bygge kaskade gryder, brugte plast vandflasker, rør 
til vanding, jord, frø af forskellige planter. 
 



 

 

Web Link 
http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1& 
http://www.serde.lv/?q=lv 
 
Projekttitel 
En-Rooters 
 
  
 
Beskrivelse (100 ord) 
 
''En-Rooters'' er en intergenerationel kommunikation og tolerance udviklende 
projekt, som er baseret på et samarbejde mellem social plejecenter indbyggere 
og primære skoleelever i de kreative gartneri / design workshops, hvor borgerne 
havde mulighed for at lære sammen, oprette og gøre bygge relationer i 
samfundet. 
 
Et af hovedformålene med projektet er at rejse spørgsmålet om aktiv og værdig 
aldring, herunder også plejehjem. For at forbedre dagligdagen for beboerne i 
det sociale plejecenter, projektet etableret et haveområde på grund af 
plejehjemmet, hvor indbyggerne kunne arbejde aktivt og kreativt. 
 
Outcome (100 ord) 
 
I løbet af projektet deltog 10 seniorer fra det sociale plejecenter "Ezerkrasti", og 
10 studerende fra Riga 6th Secondary School mødtes og fik i fællesskab plantet 
planter, prikkes ud kimplanter, skabte mobile blomsterbede, bruget tid på at tale 
og arbejde i kreative workshops. 
 
Senge blev skabt til brug til at dekorere plejecenter. Seniorer og børn blev 
hurtigt venner og mødtes uden for projektet - børn inviterede seniorer til en 
koncert på skolen. Ved afslutningen af projektet blev en fælles picnic og en 
udstilling arrangeret om udviklingen i projektet. 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Plantekasser, jord, frø, ønske om at arbejde sammen og få nye venner. 
 
Web Link 
 
http://iesakno.lv/ 
http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji 
 
Projekttitel 
SOS Ungdom Mobile teknisk service 
 
  
 



 

 

Beskrivelse (100 ord) 
 
SOS service giver hjælp for seniorer til at klare nutidens moderne teknologi. For 
eksempel, hvordan man håndterer forudbetalte kort til en mobiltelefon, åbne e-
mail på internettet, være med til at foretage betalinger på internettet, læse 
elmålere, udskiftning af fakler eller elektroniske termometre batteri, indstilling tv-
programmer og mange andre ting, der er svært for seniorer, men er let for unge 
mennesker at gøre. 
 
Outcome (100 ord) 
 
De frivillige i projektet var unge mennesker - teenagere fra Ledmane, Krape, 
stub og Lazdukalns sogne, der besvarede seniorernes opkald. De unge blev 
udstyret med lettiske lavet el-cykler og tablet-pc med en internetforbindelse. 
 
Tablet PC'en var udstyret med et særligt kald serviceprogram "Mappost", hvor 
du kan se en oversigt over opkaldet og det problem, der skal løses. Hus 
beboere kan bruge denne service ved at ringe og nå til enighed om et bestemt 
tidspunkt, hvor unge kan komme til at hjælpe. 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Cykel, tablet-med en internetforbindelse, programmet Mappost, og lyst til at 
arbejde sammen. 
 
Web Link 
 
http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646 
 
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-
senioriem.id41337/ 
 
 
Projekttitel 
 
Miera Street Republik 
 
    
 
Beskrivelse 
 
Ved starten af den økonomiske krise i Letland  var aktiviteten på gaderne 
bremset i de fleste steder. På Miera Street i Riga det skete det modsatte - 
travlhed på gaden begyndte. Lokale indså hurtigt, at selv i disse tider, er styrke 
en enhed og de grundlagde organisationen, "Miera Street republik", som er 
blevet et af de mest vellykkede eksempler på udvikling af lokalsamfundet i 
byen. Den ene efter den anden kreative café, værksteder, er dukket op. 
 



 

 

Mål 
 
I Miera Street Republik har entusiastiske og initiativrige mennesker i alle aldre 
arbejdet sammen ikke kun for at skabe det nye ansigt af gaden, men også for at  
ændre karakteren af Riga. Der er mange interessante eksempler på små 
virksomheder og kreative virksomheder, såsom en frisørsalon, en læsesal 
kaldet "Black Beak", en kulturel café kaldet''Taka'', en udveksling punkt 
potteplanter og en flaske makeover punkt kaldet''Buteljons ''. Unge mennesker 
organiserede også deres egne gadefester både til jul og pinse fest. Pinse på 
Miera Street har endda omdannes i et Riga festival "Pinse på Miera Street". 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Ideer og et ønske om at være sammen og arbejde sammen. 
 
 
Web Link 
 
http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela 
 
http://www.mieriela.lv/ 
 
http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-
vasarsvetkiem 
 
 
 
 
 
Irland 
 
Irske casestudier til at inspirere lokale projekter eller indgreb i SFR-programmet. 
 
Projekttitel 
 
Generation Grøn 
 
 
Beskrivelse 
Studerende fra Præsentation Secondary School i Thurles, County Tipperary har 
udviklet et projekt kaldet Generation Green, som var en kampagne, der havde 
til formål at gøre deres samfund, særlig lokale virksomheder, mere bevidste om, 
hvad alternative ressourcer og ren energi er til rådighed for dem. 
 
Holdet brugte deres lokale supermarked, der havde gjort energiforbedringer og 
installerede solpaneler, som et eksempel på god praksis i deres område. De 
skabte en præsentation, som de derefter leverede til andre lokale virksomheder 
for at fremme brugen af renere, grønnere energi. Et lavt energiforbrug-dag blev 



 

 

derefter organiseret af holdet i deres skole, som tiltrak andre elever, forældre og 
folk fra deres samfund. 
 
Mål: 
 
Projektet ved Generation Green hold vandt den samlede præmie i Sustainable 
Energy Authority af Irlands 'Et god idé "contest i 2012. Derefter blev de udvalgt 
til at repræsentere Irland ved U4energy Awards i Bruxelles og vandt Best 
Practice Beyond U4energy award for deres samfund kampagne . Deres 
Lavenergi dag, som de gennemførte i deres skole, lykkedes at øge 
bevidstheden samt reducere deres energiforbrug med 40% den dag. 
 
Nødvendige ressourcer 
Dette projekt blev leveret med meget få ressourcer. De studerende gjorde nogle 
indledende forskning, udviklet en præsentation ved hjælp PowerPoint og holdt 
en begivenhed ved hjælp af skolens faciliteter. 
 
 
Web Link 
 http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-
Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html 
 
 
Projekttitel 
 
Stof til eftertanke 
 
  
 
Beskrivelse 
 
Dette var et projekt af et team fra St. Louis Secondary School i Dundalk, County 
Louth, som blev indgået Unge Environmental Awards og vandt Eco-leder 
award. Holdet følte, at udfordringen af fødevarer var et undervurderet problem i 
kampen mod klimaforandringer og noget, som meget få mennesker tager i 
betragtning, når de køber fødevarer. 
 
Projektet satte sig for at gøre deres kammerater og deres lokalsamfund langt 
mere opmærksomme på fødevarer miles og deres carbon fingeraftryk. De 
oprettet en Facebook og Twitter side, der leverede oplysninger om fødevarer 
miles og årstidens råvarer, og indlejret en food miles regnemaskine, de fandt på 
nettet. Projektet har også udviklet og distribueret et bibliotek af lokale 
fødevareproducenter. 
 
Mål 
 
De forskede og udviklede en plakat og PowerPoint kampagne til at give 
oplysninger om, hvordan man kan skære ned på fødevarer miles og 



 

 

betydningen af at gøre det. At rejse midler til en plantage, de holdt et bage salg 
på det lokale marked, hvor producere gjort fra alle lokale råvarer blev solgt til 
offentligheden. Med deres 300 € fond,  plantede gruppen 8 frugttræer, som nu 
ikke kun forsyner skolen med friske råvarer, men også absorberer kuldioxid og 
dermed bidrage til at bekæmpe klimaændringer. 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Dette projekt blev udviklet til ECO-UNESCOs Young Miljøets Awards i 2015. 
Priserne begyndte i 1999, for at tilskynde unge til at udvikle lokale 
miljømæssige aktioner til at hjælpe bevare og beskytte miljøet og ved at 
tilskynde andre til at gøre det samme. Titusinder af unge fra hele Irland og 
Nordirland har nu deltaget. De er nødvendige for dette projekt ressourcer var 
enkle, energi og engagement fra holdet, nogle computerfærdigheder, kreativitet 
og adgang til internet og en printer, såvel som evnen til at sætte op og bruge 
sociale medier blev alle, der var nødvendigt for at fuldføre dette projekt. 
 
Web Link - http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-
awards-2013 
 
 
 
 
 
Italien 
Italiensk casestudier at inspirere lokale projekter eller indgreb i SFR-
programmet. 
 
Projekttitel: 
PiantamoLA! - Plant DET! 
 
Beskrivelse 
 
I klassen har eleverne lært om de forskellige energiressourcer anvendelse i 
husholdningerne, og ved at interviewe deres familier, de ud de gennemsnitlige 
omkostninger til vand-methan-el-transport-affald. Ved hjælp af en ekspert, blev 
elever undervist i, hvordan forbruget af hver familie kunne konverteres til 
mængder af CO2 og beregnet, hvor mange træer skal plantes til at balancere 
deres forbrug. 
 
Så eleverne forberedte foldere og fik dem distribueret ud til deres medborgere i 
nogle af de mest populære og overfyldte steder i samfundet. Disse omfattede 
ugentlige lokale marked, Sports Center, Rådhuset og kirkelige gårde. De 
studerende forklarede også, hvordan man bruger et simpelt computer værktøj, 
der kan hjælpe dem med at beregne deres carbon fingeraftryk. 
 
Efter en kortlægning af alle de grønne områder i samfundet, skulle de 
studerende deltage i et byrådsmøde hvor de præsenterede resultaterne af 



 

 

deres undersøgelser og deres forslag om plantning af nye træer i nogle 
specifikke områder. En intergenerationel netværk af bedsteforældre-børnebørn-
frivillige blev etableret for at vedtage, anlægge og til at tage sig af træerne. 
 
Mål 
 
For at skaffe pengene og udføre deres projekt gjorde de studerende følgende: 
* Skabe en webside for skolens og kommunens hjemmesider med hjælp af 
deres it lærere 
* Fremme fundraising initiativer såsom salg af hjemmebagte kager og 
miljøvenligt design "kunstværker" lavet med genbrugsmaterialer 
* Organiserede en afsluttende begivenhed med hjælp fra frivillige og lokale 
foreninger, denne involverede elever i folkeskolen, pårørende og medborgere i 
plantning af nye træer og i "vedtagelse" af et træ hver 
* Tjekke deres vedtagne træer på en regelmæssig basis og holde de 
omkringliggende områder rengøres 
 
Nødvendige ressourcer 
En ekstern ekspert, frivillige, lokale foreninger, haveredskaber, træer 
 
 
 
Projekttitel 
 
RIFIUTIAMOCI - RE (F) BRUG 
 
 
 
Beskrivelse 
 
Læsning i den lokale avis i klassen opdagede eleverne, at kommunen var 
blevet idømt en bøde, fordi den særskilte indsamling af husholdningsaffald blev 
dårligt udført. De organiserede at tale med borgmesteren for at forhøre sig om 
de ydelser, som kunne leveres til borgerne for at minimere spild og fremtidige 
bøder. De studerende interviewede derefter deres pårørende og naboer for at 
se, hvad de vidste om dette problem, og konsekvenserne af bøden på deres 
samfund. 
 
Først kontrollerede studerende papiraffald & skraldeposer på deres skole for at 
se, om de overholdt ordentlig adskillelse af affald, som de er beskrevet på 
hjemmesiderne for de lokale institutioner. 
 
Endelig eleverne arbejdede i grupper for at kortlægge alle de steder indsamling 
i samfundet og kiggede efter løsninger, der ville hjælpe borgerne bedre 
separation af affald. 
 
Mål 
 



 

 

At øge bevidstheden om vigtigheden af god særskilt indsamling af affald og 
hjælpe deres medborgere til at forbedre deres adfærd: 
• analysere resultaterne af deres interviews og indsamlede oplysninger om 
skolens og kommunens hjemmesider 
• afholdelse af en konkurrence blandt klasser på deres skole for at se, hvor man 
har den bedste skraldespand 
• afholdelse af en konkurrence mellem forældre og elever med quizzer om 
affald separat indsamling 
• producere klistermærker med billeder af DOS & don'ts til at sætte på 
papirkurve i skolen og omkring byen 
• fremmes lokale begivenheder med praktiske demonstrationer og konkurrencer 
om konstruktion af siloer, affaldsindsamling og separering af affald 
• involvere lokale folk i "vedtagelse af en bin" i byen og dens konstant 
overvågning. 
 
Ressourcer nødvendige: 
 
• selvklæbende papir til print klistermærker 
• siloer til separat indsamling af affald 
• skole gym for konkurrencemyndighederne forældre / elever 
• lokale foreninger og frivillige 
 
Web Link: At folder udgivet af kommune Lecco 
http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf 
 
 
UK 
UK casestudier til at inspirere lokale projekter eller indgreb i SFR-programmet. 
 
Projekttitel 
 
Propaganda Plantning 
 
    
 
Beskrivelse 
 
Snarere end klager over det, de ikke kunne gøre, IET (Incredible Edible 
Todmorden) lige fik på med, hvad de kunne gøre. Dette var tilfældet for de 
manglende kolonihaver i byen; snarere end beklage IET opfordrede de folk til at 
bygge deres egne plantageejere i små steder, plante frugt og grøntsager, og 
bede folk om at hjælpe sig selv. De har endda lige flyttet ind på forsømt jord og 
plantet uden tilladelse. 
 
Outcome (100 ord) 
 
Den voksende fremtrædende IET har startet samtaler, der har ført til en række 
projekter i hele byen. Måske den største effekt er, at meget af denne aktivitet er 



 

 

begyndt ikke på grund af en planlagt udvikling, snarere initiativer er opstået, 
fordi folk følte behov for at deltage i og være en del af det ved at plante 
frugtbuske langs kanalen, købe mere lokal mad eller tage del i en af de mange 
lokale begivenheder. Som et resultat, som beboerens undersøgelse viste, at 
96% havde set, at grøntsager dyrkes i det offentlige rum og 67% sagde, at de 
havde plukket nogle fødevarer fra de propaganda senge. 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Træ til at bygge plantageejere, kompost, frø og en følelse af eventyr. 
 
Web Link 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home 
http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_tod
morden.html 
 
 
Projekttitel 
 
Egg Kort: hvordan man fremskynde lokal mad overflod 
 
  
Beskrivelse 
 
Som en del af Incredible Edible Todmorden selv-sufficieny drive Hver Egg 
Matters kampagne blev lanceret for at demonstrere de praktiske aspekter af 
producere din egen mad; nok æg til din egen familie med et overskud at sælge 
til dine naboer. Så hver Egg Matters kampagne blev lanceret i 2009 med gratis 
pandekager, strålende æg maleri og flagrende høne hårde hatte. At påsken så 
vores Eggstraordinary Spring Festival med sjov for børn i alle aldre og vores 
seriøse budskab nedenunder: Lad os forsøge at være selvforsynende med æg. 
 
Outcome 
 
Resultatet af dette projekt var flere mennesker, der leverer flere lokale æg til 
lokalbefolkningen. Ægget Kort har 32 producenter på det, men der er mange 
flere mennesker eller grupper, der overvejer at holde høns, fra skoler til lokale 
grupper. Hvert punkt på kortet er et hjem, gård eller virksomhed, der har en 
kylling coop. Mange af dem startede med kylling holde gennem Todmorden 
"Hver Egg Matters" kampagne. 
 
I betragtning af hvor produktive kyllinger kan være, er det ikke så svært at 
overproducere. Så en god portion af disse steder producerer flere æg, end de 
har brug for. Endvidere har kampagnen øget bevidstheden blandt mennesker i 
byen til fordelene ved friske, lokalt producerede æg - fra radikalt bedre smag, 
især hvis spises inden for 48 timer for at blive lagt, til påstanden (for det meste 
uprøvede, selvom jeg formoder, det er meget afhængige af typen af kylling og 
hvad du fodrer dem), at de er meget bedre for dig, end fabrikken friske æg købt 



 

 

i en butik. 
 
Nødvendige ressourcer 
 
Kyllinger, følelse af eventyr. 
 
Web Links 
Egg map: www.incredible-spiselige todmorden.co.uk/resources/todmorden-egg-
maphttp://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-
food-abundance/ 
 http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-
photo-gallery 
 
Danmark 
Dansk casestudie til at inspirere til lokale projekter eller indgreb i SFR-
programmet. 
 
Projekttitel 
 
Købe lokale fødevarer i Danmark 
 
  
 
Beskrivelse 
I dette projekt er alle gårdbutikker i Danmark blevet registreret på en 
hjemmeside, så kunden let kan finde et sted, hvor de kan købe lokale 
producerede grøntsager og mødes. Hjemmesiden markedsføres på sociale 
medier som Facebook, Instagram og Twitter. Kunderne kan modtage et 
nyhedsbrev med informationer er om specielle tilbud eller begivenheder i deres 
lokalområde. 
 
Outcome 
Det skal være lettere for kunder at købe lokale producerede fødevarer, og der 
er produceret på en mere bæredygtig måde 
 
Nødvendige ressourcer 
 
En computer, apps til din smartphone 
 
Web Link: www.ditlandkoeb.dk 

 

Spanien: Sharing European Memories 

Link: https://vimeo.com/44974426  

Latvia: In the Freedom Garden 

https://vimeo.com/44974426


 

 

Link: http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&  

http://www.serde.lv/?q=lv 

Latvia: En-rooters 

Link: http://iesakno.lv/ 

http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji 

 

Latvia: SOS Youth Mobile Technical Service 

Link: http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646 

http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-
senioriem.id41337/ 

 

Latvia: Miera Street Republic  

Link: http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela 

http://www.mieriela.lv/ 

http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem 

 

Ireland:  Generation Green 

Link:  http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-
_Generation_Green.html 

 

 

Ireland: Food for Thought  

Link:  http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013 

 

Italy: RIFIUTIAMOCI – RE(F)USE 

Link: http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf   

 

UK: Propaganda Planting 

Link: http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home 

http://riga2014.org/BrivibasDarzs?qPage=1&
http://www.serde.lv/?q=lv
http://iesakno.lv/
http://riga2014.org/lat/news/6237-lai-aug-berni-un-seniori-projekta-iesaknotaji
http://www.lielvarde.lv/page/182&news_id=3646
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/
http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/26.12.2014-jaunieshu-sos-dienests-steidz-paliiga-senioriem.id41337/
http://riga2014.org/lat/news/5023-republika-bez-prezidenta-miera-iela
http://www.mieriela.lv/
http://www.riga2014.org/lat/news/4348-miera-ielas-republika-aicina-uz-vasarsvetkiem
http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html
http://www.seai.ie/Schools/Post_Primary/One-Good-Idea-Project/Overall_winner_2012_-_Generation_Green.html
http://www.ecounesco.ie/eco-unesco-young-environmentalist-awards-2013
http://www.sileaspa.it/files/news/opuscolo%20raccolte%20lecco.pdf
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/home


 

 

http://www.theecologist.org/green_green_living/2202429/incredible_edible_tod
morden.html 
 
 

Erresuma Batua: Egg Map: how to accelerate local food abundance 
 
Link: 
 http://www.resilientcommunities.com/the-egg-map-how-to-accelerate-local-food-
abundance/ 
 http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/resources/eggcellent-advice 
http://www.incredible-edible-todmorden.co.uk/blogs/spring-festival-incredible-photo-gallery 

 

 
Danmark: Buy local food in Denmark 

Link: www.ditlandkoeb.dk  
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