
Oversigt over stande på Festival for Fremtiden 2019 
 
UngEnergi og Greenpeace   
Hør om UngEnergis Fem Fede Råd og hvordan Greenpeace arbejder for bæredygtige tiltag.  
 
Ungdommens Røde Kors  
Kom og løs spændende opgaver omkring FN’s 17 verdensmål. 
 
Ungdomscenter Østre Plads   
Byt dit brugte tøj, spil og bøger i ungdomscentrets byttestation. 
 
Ungdomscenter Østre Plads  
Besøg ungdomscentret hvor der er hyggelig caféstemning med kaffe, økologisk kage m.m. 
 
Odense Renovation  
Kom på forkant med Odense Kommunes nye affaldssortering gennem quiz og sjove opgaver. 
 
Elever fra Søhusskolen  
Prøv Bæredygtighedsbrætspillet, der er udviklet af fem unge fra Søhusskolen. 
 
FynBus 
Få en snak med FynBus om dine transportvaner og find ud af om du kan komme billigere og grønnere rundt på Fyn. 
 
Skibhusgården 
Kom forbi naturværkstedet og snit din egen blyant af kviste eller tilbered en ret af naturens vilde råvarer.  
 
Rettighedsskolerne 
Skolernes rettighedsråd viser og fortæller om, hvordan de arbejder med FN’s verdensmål og Børnekonventionen. 
 
UngOdense 
Oplev Plastic Lab on Wheels, der er en mobil genanvendelsesmaskine, som kan omdanne brugte plasticelementer til nye 
løsninger. 
 
LO FYN 
Kom og hør om FN’s verdensmål omkring anstændige jobs og økonomisk vækst med fokus på ungarbejdere.  
 
Den Grønne Studenterbevægelse 
Test din viden om bæredygtighed og klimakrisen. Du kan samtidig få svar på alle dine spørgsmål om bæredygtighed. 
 
Frivilligcenter Odense   
Vind skønne præmier, hvis du klarer dig godt i quizzen. Hør også om dine muligheder for at være frivillig i Odense. 
 
Kold College 
Smag på fremtidens fødekilde, når Kold College serverer bæredygtige smagsprøver ved bålstedet. 
 
Danske Skoleelever (DSE)  
Design dit eget unikke skoleskema og bliv samtidig klogere på elevinddragelse og den gode skoledag. 
 
Odense ZOO 
Odense ZOO fortæller om verdens truede dyrearter og alternative proteiner. 
 
Slænget  
Her kan du udfordre dine venner til at tage en tur i slummen i det interaktive spil ”Slumwalk”. 
 
HF BITE  
Find ud af, hvad du som ung kan gøre for at skabe en mere bæredygtig hverdag for dig selv og din familie. 
 
UC Skibhus 
Ungdomscenter Skibhus viser deres mosteri og du kan smage på varerne. 
 
Østre Art Lab 
Tag del i det store fælleskunstværk, der tager udgangspunkt i materialer fra naturen. 
  
Ung med Mening 
Vær med til at udfylde det store board med ord, der kan beskrive, hvordan vi bør opføre os overfor hinanden.  
 
 



Cyklisternes By  
Smut forbi standen og hør hvordan cykling kan blive et fast og positivt element i din hverdag, samt hvordan du kan være 
med til at styrke den bæredygtige transport i Odense. 
 
Odense Letbane 
Bliv klogere på, hvordan letbanen vil bidrage til at gøre Odense mere grøn og bæredygtig. Du kan quizze og vinde flotte 
Letbane-T-shirts, og se hvor Odense Letbane kommer til at køre på det interaktive kort. 
 
Klimaheltene 
3.A fra Abildgårdskolen fremviser billeder fra deres klimahelte-projekt om at samle skrald i naturen.  
 
UC Kroggård – Cykelsmed (kl. 9-14) 
Cykelsmeden står klar til at tjekke og pleje din cykel, så den er helt klar til turen hjem fra festivalen. 
 
UC Kroggård  
Prøv et virtual reality-spil eller se en film der giver et bud på, hvordan fremtiden kommer til at se ud. 
 
UC Hjallese 
På kunststationen kan du lave kunst og brugbare ting af genbrugsmaterialer. 
 
UC Camp U 
I fredsteltet kan du folde din egen fredsdue af gamle aviser og blade eller lave et sæt statement-øreringe, der vil vise 
verden, at fred er vejen frem. 
 
UC Rosengård 
Vær med til at re-designe en masse forskellig brugskunst, så der opstår helt nye udtryk.  
 
UC Tornbjerg  
Tør du spise græshopper og cookies med melorme? Kig forbi UC Tornbjergs stand og smag på bæredygtige snacks.  
 
UC Højstrup 
Lær hvordan du kan up-cycle dit gamle tøj til nyt og smart. 
 
Gro Odense 
Hold øje med Gro Odenses pop-up workshops ved Halmhuset, der blandt andet handler om at få grønsagsaffald til at 
genspire. 

 


