
Aarhus er EUROPÆISK KULTUR-
HOVEDSTAD 2017 og skaber med temaet 
LET’S RETHINK et kulturelt laboratorium, 
hvor alternative løsninger kan spire og gro. 
Det er den fantastiske ramme for vores 
konference, der afholdes som et open space-
arrangement i et stort telt ved Botanisk 
Have, hvor alle oplæg, debatter og spisning 
finder sted. Konferencen byder selvfølgelig 
på en række spændende faglige tema-
møder og ture i kulturhovedstaden. 
Emner på konferencen er bl.a.:

•  Hvordan udvikler og gentænker vi de
 grønne områder, bæredygtighed og 

naturen i byerne, når vi fortætter, by-
 udvikler og bygger i stor stil og pladsen 

samtidig bliver mindre og mindre?

•  Hvordan får vi lavet gode byrum med liv 
24/7 og hvordan inddrager vi borgerne i 
brugen og udviklingen af deres egen by?

•  Hvordan får vi det grønne i byudviklingen 
på den politiske dagsorden? Og kan det 
betale sig?

TEMAMØDER 6. SEPTEMBER: Foreningslivet ved Aarhus Å / Ambitiøs byfornyelse af Gellerup / 
Fifty Shades of Green / Riis Skov – byskov med høj puls  / Bispetorvet – skoven i byen / 
Rethink Activism Folkefestival / TEMAMØDER 7. SEPTEMBER: Øhaver, havnebad og strandbar / 
Gror der noget på havnen? / Godsbanerne – byliv før byrum før bygninger / Fra losseplads 
til landskabslegeplads / Vild natur i velfriseret by – Bynatur og fremtidens grønne områder / 
Sank, snit og smag på Aarhus / FREDAG 8. SEPTEMBER: Grøn Basar / Kulturhovedstad 2017 /

PARK &
NATUR-
FORVALTERNE



10.30–11.30 
REGISTRERING OG ANKOMST
Med kaffe

11.30 
ÅBNING OG VELKOMST
• Moderator, journalist Anja Bo
• Borgmester Jacob Bundsgaard, Aarhus Kommune
• Formand for Park- og Naturforvalterne, stadsgartner 

Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune 

11.45  
LET FROKOST

Hvordan får vi lavet gode byrum 
der inviterer og motiverer til 
det sunde liv – og hvordan ind-
drager vi borgerne i brugen og 
udviklingen af deres egen by?

Byudviklingen og fortætningen tager fart og 
digitalisering ændrer vores liv grundlæggende 
samtidigt med at livsstilssygdommene og over-
vægt rammer flere og flere. Hvordan kan vi som 
fagfolk håndtere udfordringen og skabe rammer-
ne for et sundere liv for flere mennesker. Det 
handler ikke kun om sport, men om at være ude 
og at være aktiv i fællesskab.

12.30 
KEYNOTE: OM BYER, SUNDHED OG MOTIVATION 
TIL AT TÆNKE NYT OG ÆNDRE ADFÆRD
Jacob Søndergaard sætter med sin baggrund 
i humanfysiologi gang i dagens program. Om
betydningen af grønne omgivelser, fællesskaber 
og hvordan man motiverer til et sundt liv. Jacob 
har bl.a. trænet de fem jyske håndværkere i 
”Rigtige mænd” på DR og coacher eliteidræts-
folk, erhvervsledere og toppolitikere.
•  Coach Jacob Søndergaard

13.00 
OPEN SPACE OM DAGENS TEMA: 
POWERPOINT-FRI ZONE!
Fælleskonferencen gennemføres med korte 10 min. 
debatoplæg fra personer med forskellige vinkler på 
dagens tema. En række debattører og konference-
deltagerne udfordrer og perspektiverer i bedste 
folkemøde-stil. 
•  Moderator journalist Anja Bo

Mød bl.a. andre…
•  Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø,  

Aarhus Kommune
•  Arkitekt Rene Kural, Kunstakademiets Arkitektskole
•  Professor Jens Troelsen, Syddansk Universitet
•  Direktør Hosea Dutchske, Aarhus Kommune
•  Formand Hans Jørgen Hvitved, DGI Østjylland

14.30 
KAFFEPAUSE OG OVERGANG TIL TEMAMØDER
Eftermiddagen byder på 6 spændende temamøder, 
hvor du sammen med fagfolk fra Aarhus Kommune, 
Naturhistorisk Museum, samarbejdspartnere og lokale 
ildsjæle kan høre mere om nogle af de projekter, hvor 
Aarhus arbejder med at udvikle og understøtte bære-
dygtig og grøn byudvikling, borgerinddragelse og 
friluftsliv. Ved tilmeldingen skal du vælge ét af tema-
møderne. Bemærk at der er maksimalt deltagerantal 
på det enkelte temamøde.

TEMAMØDE 1 
FORENINGSLIVET VED AARHUS Å
Faglig kanotur på Aarhus Å med fokus på alle de 
nyetablerede faciliteter til foreningslivet og til 
aarhusianerne generelt. 

TEMAMØDE 2 
AMBITIØS BYFORNYELSE AF GELLERUP
Gellerup er under forandring og er godt på vej til at 
blive en attraktiv bydel i Aarhus. Kom med på guided 
tour i området med fokus på Aarhus’ nye bypark.

TEMAMØDE 3 
FIFTY SHADES OF GREEN 
Når borgerne udvikler deres egen by, bliver det til 
projekter i mange afskygninger af grønt. Kom med på 
en oplevelsestur og bliv klogere på en by i forandring.

TEMAMØDE 4 
RIIS SKOV – BYSKOV MED HØJ PULS 
Fitness, friluftsliv og udsigt over byen. I en af Danmarks 
mest besøgte skove er der kamp om pladsen.

TEMAMØDE 5 
BISPETORVET – SKOVEN I BYEN
Hvordan gør man det centrale Aarhus mere grønt, når der 
er mangel på plads og utallige ønsker til anvendelsen?

TEMAMØDE 6 
RETHINK ACTIVISM FOLKEFESTIVAL
Aktivister gentænker byen nedefra 1:1. Det gamle 
industriområde på Sydhavnen omdannes i tre dage 
til en midlertidig by i byen. 

Vær opmærksom på, at temamøderne enten er 
til fods eller på cykel. Kontakt os gerne, hvis 
dette giver udfordringer.

18.30 
MIDDAG I TELTET VED BOTANISK HAVE

20.00 
PLANER PÅ SLAP LINE
110.000 flere indbyggere og 60.000 nye arbejdspladser! 
Sådan lyder udsigten for Aarhus i de kommende år som 
kommunens forslag til kommuneplan 2017 skal forholde 
sig til. Det betyder bl.a., at parker og grønne områder 
inden for Ringvejen skal opgraderes for de skal betjene 
flere. Rammerne for børn i byen skal også forbedres. 
Det er nogle af ambitionerne i forslaget til kommune-
plan som er i høring.
•  Kommuneplanchef Niels Peter Mohr, Aarhus Kommune

21:00
DET FAGLIGE PROGRAM SLUTTER

PROGRAM   ONSDAG 6. SEPTEMBER

DAGENS TEMA



07:00 
MORGENAKTIVITET: 
LØB, HAVBAD ELLER MORGENGYMNASTIK

09:00
KEYNOTE: HVAD SKAL VI MED NATUREN I BYEN?
•  Museumsinspektør Morten D.D. Hansen,  

Naturhistorisk Museum

09:30
OPEN SPACE OM DAGENS TEMA:
POWERPOINT-FRI ZONE!
Fælleskonferencen gennemføres med korte 10 min. 
debatoplæg fra personer med forskellige vinkler på 
dagens tema. En række debattører og konference-
deltagerne udfordrer og perspektiverer i bedste 
folkemøde-stil. 
•  Moderator, journalist Anja Bo

Mød bl.a. andre…
•  Professor Tom Nielsen, Arkitektskolen i Aarhus
•  Landskabsarkitekt Susanne Grunkin, fmd. Dansk 

landskabsarkitekter 
•  Centerchef Jon Pape, Københavns Kommune
•  Direktør Henrik Lehmann Andersen, Nordea Fonden
•  Chef for Bolig og Projektudvikling, Bente Lykke 

Sørensen, Aarhus Kommune

12:00
FROKOST

13:00
BÆREDYGTIG OG GRØN BYUDVIKLING
•  Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune
•  Biolog Lars Brøndum, Naturhistorisk Museum

14:00
KAFFEPAUSE OG OVERGANG TIL TEMAMØDER
Eftermiddagen byder igen på 6 spændende temamøder, 
hvor du sammen med fagfolk fra fra Aarhus Kommune, 
Naturhistorisk Museum, samarbejdspartnere og lokale ild-
sjæle kan høre mere om nogle af de projekter, hvor Aarhus 
arbejder med at udvikle og understøtte bæredygtig og grøn 
byudvikling, borgerinddragelse og friluftsliv. Ved tilmelding-
en skal du vælge eet af temamøderne. Bemærk at der er 
maksimalt deltagerantal på det enkelte temamøde.

TEMAMØDE 1
ØHAVER, HAVNEBAD OG STRANDBAR
Aarhus Ø, Byudvikling af havneområder. Rundtur på Aarhus 
Ø, hvor vi hører om baggrund og ønsker for den nye bydel. 

TEMAMØDE 2 
GROR DER NOGET PÅ HAVNEN?
Kom med og oplev hvordan Aarhus Kommune udbygger  
og indretter den nye urbane havnefront. 

TEMAMØDE 3  
GODSBANERNE – BYLIV FØR BYRUM FØR BYGNINGER
Centralt i Aarhus finder vi Godsbaneområdet. Et område  
der i mange år lå ’forladt’ hen, men hvor kommunen for  
små syv år siden gav området frit. 

TEMAMØDE 4 
FRA LOSSEPLADS TIL LANDSKABSLEGEPLADS
Vi cykler langs åen ud til Eskelund. En gammel losseplads 
som nu er ved at udvikle sig til et landskabslaboratorium. 

TEMAMØDE 5 
VILD NATUR I VELFRISERET BY –  
BYNATUR OG FREMTIDENS GRØNNE OMRÅDER 
Vi gentænker, hvordan man kan give naturen plads i byen. 
Hvad kan vi gøre her og nu? 

TEMAMØDE 6 
SANK, SNIT OG SMAG PÅ AARHUS
Smag på Aarhus projektet. Kom med på tur i det spiselige 
Aarhus, hvor vi sanker undervejs. 

19:00 
FESTMIDDAG I SAMARBEJDE MED SMAG PÅ AARHUS
… OG TEMAMØDE 6!
Musik og underholdning

PROGRAM   TORSDAG 7. SEPTEMBER

PROGRAM   FREDAG 8. SEPTEMBER

Den Gode By er Grøn 
– men kan det betale sig?

Hvilken plads har grønne byrum, bynær natur 
og rekreative faciliteter i byudviklingen og på 
den politiske dagsorden? Vi oplever en stigende 
byfortætning i de større byer og at de grønne 
områder og frirum i byen er under pres til fordel 
for mere byggeri og infrastruktur. Hvorfor? 
Og kan det betale sig, når vi tager sundhed, livs-
kvalitet og sociale aspekter med i regnestykket? 
Vi hører nogle spændende oplæg og tager 
debatten med en række markante debattører.
• Moderator, journalist Anja Bo

DAGENS TEMA

Grøn basar og kultur-
hovedstadens Grande Finale

DAGENS TEMA

08:00 
MORGENAKTIVITET:
LØB, HAVBAD ELLER MORGENGYMNASTIK

10:00 
GRØN BASAR I TELTET: 10 BORDE OG 10 EMNER 
Emner/problematik blandt andet hentet fra de to 
foregående dages debatter og oplæg. Bordvært 
giver ultrakorte oplæg. Mød organisationer, 
studerende og udstillere og kom et spadestik 
dybere med den grønne faglighed.

13:00 
FROKOST OG ...
KULTURHOVEDSTADEN OG ’LE GRAND FINALE’



PRAKTISKE  OPLYSNINGER

TID OG STED
RETHINK 2017
Aarhus 6., 7. og 8. september
Det store telt ved Botanisk Have
Peter Holms Vej
8000 Aarhus C

 MEDLEM AF PARK- OG 
 NATURFORVALTERNE  ØVRIGE

Hele konferencen 4.950 kr. 6.200 kr.
2 dage 3.600 kr. 4.475 kr.
1 dag 1.950 kr. 2.475 kr.

    AFSTAND TIL
HOTEL VÆRELSESTYPE PRIS KONFERENCESTED

Radisson BLU Scandinavia Enkelt-/dobbeltværelse 1.395/1.495 kr. 1,4 km
Scandic Aarhus City Enkelt-/dobbeltværelse 1.295/1.395kr. 1,3 km
First Hotel Atlantic Enkelt-/dobbeltværelse 1.335/1.435 kr. 1,9 km
Cabinn Hotel Aarhus Enkelt-/dobbeltværelse 698/925 kr. 1,6 km

Priserne inkluderer festmiddag den 7. september samt øvrige måltider, 
men er eksklusiv ophold. Priser er ekskl. moms.

BOOKINGBETINGELSER 
Overnatning kan bookes ved tilmelding til konferencen. Priserne er pr. nat og inkl. morgenmad og moms.
Bemærk: Booking af værelser på disse hoteller til ovenstående pris i forbindelse med Rethink 2017 kan kun ske 
via den officielle tilmelding.

ONLINE TILMELDING 
Online tilmelding via www.parkognatur.dk 

SPØRGSMÅL 
Alle spørgsmål om tilmelding besvares af Organicer, mail@organicer.dk, tlf. 9627 2227 

TILMELDINGSFRIST
15. august 2017: Bemærk at hoteller kan være udsolgt ved sen tilmelding. Bekræftelsen tilsendes pr. mail efter tilmelding. 
Fakturaen vil blive sendt pr. mail eller via elektronisk scanning senest 20 dage før konferencens start. Ved afbud senere 
end fire uger før arrangementet skal du betale 50 % af deltagergebyret. Ved afbud senere end 2 uger før skal du betale 
hele deltagergebyret, dog kan du efter aftale med Organicer, VisitHerning sende en anden deltager i stedet – mod et 
navneændringsgebyr på 100 kr. Ved afbud debiteres overnatning i det omfang, hotellerne kræver det. 

KONFERENCELEDELSE
• Formand for Park- og Naturforvalterne v. Kirsten Lund Andersen, Aalborg Kommune, tlf. 2520 2250, kla-teknik@aalborg.dk 
• Park- og Naturforvalternes sekretariat v. Michael Nørgaard, tlf 4097 4444, sekretariat@parkognatur.dk
• Aarhus Kommune v. Stine Rytter Bengtsson tlf. 8940 4019, stbe@aarhus.dk
• Naturhistorisk Museum, Aarhus v. Lars Brøndum tlf. 23 36 16 62, lars@nathist.dk
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