
Ferie - Mallorca 2014
Penthouselejlighed

 på Mallorcas østkyst udlejes. Plads til 4-6 prs. 

Se fl ere detaljer på hjemmesiden
www.mallorca-dam.dk el. ring 23 37 53 93

EL-arbejde

MED FOKUS PÅ DETALJEN
EL INSTALLATION,BELYSNING, 
SERVICE, NETVÆRK,INDUSTRITEKNIK, 
PORTSTYRINGER, SIKRING, ALARM, 
VIDEO, PUMPER & 
ENERGIOPTIMERING.

T: 70 20 07 99  | www.OBELITZ.net

Køge | Stevns | Nykøbing F

RING TIL SØREN OG FÅ ET 
TILBUD PÅ MOBIL: 29 27 97 98

DET LILLE HELSEHUS
MED DE STORE
RESULTATER!

H.H.Gregers-Høegh
Naturterapeut og healer

exam. zoneterapeut

Mere end 30 års erfaring
-30 år med resultater der stadig overrasker

Brogade 26, Køge tlf. 56 66 29 30   www.helse-klinikken.net
Bag Haverne 54, 2 sal, 4600 Køge
Tlf. 70 70 70 91
heca@heca-regnskab.dk

HeCaRegnskab
- altid et skridt foran

Bogføring og regnskaber udføres 
med et smil, ude eller hjemme.

www.heca-regnskab.dk

Helle Machholdt Rydeng

8 8. februar 2014   LØRDAGSAVISEN.DK

FORBRUG  Vi køber alt for 
meget, bruger det ganske få 
gange og smider det hurtigt 
ud igen. Det er et forbrugs-
mønster, vi er nødt til at rede-
signe, for kloden kan ikke føl-
ge med i levering af råvarer og 
energi. Man skønner, at med 
den befolkningstilvækst, der 
forventes i 2050 med 9,8 mil-
liarder mennesker, vil kloden 
kun være i stand til at klæ-
de en trediedel på, hvis vores 
nuværende forbrugsmønster 
fortsætter.

Designer Rachel Kollerup 
udvikler i øjeblikket i samar-
bejde med en initiativgruppe 
fra Sct. Nicolai skole et pilot-
projekt, hvor 8. klassetrin 
over seks uger skal undervi-
ses i bæredygtighed og for-
brugeransvar. De naturviden-
skabelige fag skal spille op 
omkring emnet, og rent prak-
tisk vil eleverne selv i løbet af 
forløbet udvikle et bæredygtigt 
design. Projektet er støttet af 
Agenda 21, Køge Kommune.

- Jeg tror på, at det er vigtigt, 

at vi når fremtidens forbruge-
re på det her trin. Det bliver et 
opgør med “brug og smid væk 
kulturen”. Vi skal i øjenhøjde 
fortælle om de miljømæssige 
konsekvenser ved overforbrug, 
og gøre det hipt at købe min-
dre, men mere af det gode, der 
holder lang tid, siger Rachel 
Kollerup.

Biologilærer Anja Christen-
sen glæder sig til samarbej-
det og håber på, at projektet 
vil give de unge en bevidsthed 
om deres forbrugsmønstre og 
konsekvenserne heraf:

- Når vi taler miljøbevidst-
hed, kommer det meget ofte 
til at handle om at far og mor 
har en bil, der kører lavt på 
literen, at man køber økologi-
ske gulerødder og man sluk-
ker for vandhanen. Brug og 
smid ud kulturens konsekven-
ser er sværere at få skabt en 
kvalifi ceret debat om, hvorfor 
en modedesigner med bære-
dygtighed som udgangspunkt 
i hendes virksomhed, kan give 
de unge et kendskab til pro-

duktion og proces, således at 
det giver dem mulighed for 
at træffe nogle bevidste valg. 
Samarbejdet med Rachel er 
desuden allerede nu en øjen-
åbner for mig – at 16 par buk-
ser kræver 58000 liter vand 
at fremstille, er bestemt ikke 
noget jeg før har tænkt over, 
når jeg har købt bukser, siger 
hun.

- Det er et utroligt vigtigt 
emne, projektet tager fat i. 
Mange er slet ikke bevidste 
om, hvilke vidtrækkende kon-
sekvenser deres daglige for-
brugsvaner har – hvordan de 
indkøb den enkelte gør lokalt 
har konsekvenser, der forgre-
ner sig ud over hele vores klo-
de – til mennesker, dyr og vær-
difuld natur. Jeg tror og håber 
på, at de unge vil blive gre-
bet af projektet og, at vi med 
tiden kan få det ud på mange 
af Køges skoler, så rigtigt man-
ge elever kommer til at arbej-
de med emnet, siger Lene Lind-
kvist, Agenda 21 og Klimako-
ordinator, Køge Kommune.

- Set fra sidelinjen er der 
med al tydelighed et potentia-
le i, at lærere og fagpersoner 
fra erhvervslivet udarbejder et 
undervisningsforløb sammen. 
Dels bliver undervisningen og 
perspektivet på læringen bre-
dere, dels bliver selve lærings-
aktiviteterne mere virkelig-
hedsnære for eleverne, siger 
Tina Mandrup, skoleleder på 
Sct. Nicolai Skole.

- Med dette projekt tager vi 

lidt forskud på en af intentio-
nerne i folkeskolereformen, 
nemlig en anderledes under-
visning i samarbejde med de 
lokale virksomheder. Jeg håber 
meget, at vi fremadrettet vil se 
mange fl ere af den slags initia-
tiver i samarbejde med andre 
virksomheder i Køge, siger 
hun.

De helt unge forbrugere 
skal lære bæredygtige 
forbrugsvaner
Danskernes sætter rekord i miljøbelastende forbrugsvaner. Hvert år smi-
der hver dansker 16 kilo tøj i affaldspanden, og kigger vi på elektronik, 
er tallet helt oppe på 22 kilo per person.

- Jeg tror, at det er vig-
tigt, at vi når fremtidens 
forbrugere på dette trin, 
siger tøjdesigner Rachel 

Kollerup om det under-
visningsforløb, hun skal 
deltage i på Sct. Nicolai 

Skole. (Foto: JCJ)

Rachel Kol-
lerups mål er 
øget fokus på, 
hvordan vores 
forbrug påvir-
ker klodens 
ressourcer.


