
Siden slutningen af maj har Grøn Grup-
pe Stevns igen kunne samles i Maker-
Space-lokalet på Hårlev Bibliotek. Her 
hjælper de alle i Stevns og omegn med 
at reparere deres defekte ting, så de får 
et endnu længere liv. Det er især radioer 
og båndoptagere, som gruppen indtil vi-
dere har repareret. Men listen tæller også 
håndholdte støvsugere, lamper, køkken-
maskiner og møbler. De garvede herrer 
i gruppen kan altså hjælpe med det me-
ste – eller i hvert fald gøre et forsøg. Det 
koster ikke kunderne noget, for reparati-
onerne er gratis – det eneste, man skal 
betaler for, er eventuelle reservedele. 
Dog har gruppen en ka� ekasse, hvor de 
gerne tager imod bidrag, hvis kunderne 
alligevel gerne vil give noget.

Ikke kun et reparationsværksted
Udover at Grøn Gruppe Stevns reparerer 

defekte ting, så de ikke ender på losse-
pladsen, tilbyder gruppen også vejled-
ning indenfor energie� ektivisering i de-
res Energi Info-café. Her giver de blandt 
andet gode råd og inspiration til, hvordan 
man kan energiforbedre sin bolig og spa-
re på varmen – til gavn for både penge-
pungen og klimaet. 
Gruppens mission er nemlig at bidrage til 
at skabe et mere bæredygtigt lokalsam-
fund i Stevns med mindre skrot og mere 
genbrug – og bedre boliger.
”Vi skal genbruge i stedet for at smide ud. 
Vi smider rigtigt meget ud – og den tanke 
skal vi væk fra. I naturen er der ikke no-
get, der er a� ald. Og materialer er heller 
ikke noget, vi kun skal bruge én gang – 
tingene skal genanvendes,” mener John 
Valeur, 77 år, som er aktiv i gruppen og 
blandt andet står for energivejledningen.

Reparationer på 
genbrugspladsen i Hårlev
Ligesom John Valeur består resten af 
gruppen primært af ældre herrer på 60+. 
Fælles for dem alle er, at de har livslang 
erfaring og passion for reparationer og 
energie� ektivisering – og en stor interes-
se for klima, bæredygtighed og genbrug. 
Nu hvor coronaen så småt er på retur, 
glæder gruppen sig over igen at kunne 
bruge deres erfaring og interesse til at 
sætte fokus på den grønne sag og mind-
ske brug-og-smid-væk-kulturen i Stevns. 
Gruppen er glade for at være samlet og 
kunne tage imod lokale borgere og deres 
defekte ting i værkstedet. 

Selvom genåbningen ikke har stået på 
i mange uger, er der også plads til at se 
fremad. Grøn Gruppe Stevns har nemlig 
aftalt med kommunen, at de også skal 
have plads på Hårlev Genbrugsplads, 
hvor de får endnu bedre reparationsfaci-
liteter. 

”Jeg glæder mig til at få endnu fl ere mu-
ligheder for at kunne hjælpe med at fejl-
fi nde og gøre ting anvendelige igen. Har 
man lyst til at være med i gruppen, er man 
også meget velkommen, for der er jo ri-
geligt at tage fat på. Og det er hyggeligt 
med fl ere gode folk i fællesskabet, så vi 
kan lære af hinanden og hjælpes ad med 
opgaverne,” afslutter Per Bækmark, 83 år, 
som er aktiv i reparationsgruppen. 

Om Aktive Grønne Borgergrupper
VedvarendeEnergi har bidraget til at op-
starte fi re grønne borgergrupper med 
fokus på klima og bæredygtige lokalsam-
fund i Stevns, Langå, Årslev og på Samsø. 
Grupperne består primært af mænd i al-
deren 60+ med interesse for klima, miljø, 
teknik og natur. Alle grupper har etable-
ret reparationsværksteder, hvor de hjæl-
per medborgere med at reparere deres 
defekte ting. Flere af grupperne arbejder 
også med andre grønne aktiviteter som 
vejledning om energie� ektivisering og 
etablering af naturstier samt shelters. I 
grupperne samles engagerede seniorer 
omkring et praktisk fællesskab, hvor de 
bruger deres erfaringer fra arbejdslivet 
til f.eks. at reparere defekt elektronik. På 
den måde redder de mange el-apparater 
og andre genstande fra at ende på losse-
pladsen. Samtidigt bliver de en aktiv del 
af deres lokalsamfund, hvor de bidrager 
til grøn omstilling.
VedvarendeEnergi har lang erfaring med 
at engagere borgere i den grønne omstil-
ling, og vi ved fra vores eksisterende lo-
kalforeninger, at ældre har viden, erfaring 
og stor interesse for at arbejde med sa-
gen. I de fi re grønne borgergrupper har vi 
derfor fokus på at inddrage ældres viden 
og kompetencer, og vise hvordan de kan 
bidrage til et bæredygtigt samfund. Grup-
perne understøttes af VedvarendeEnergi 
og samarbejdspartnere i de fi re kommu-
ner. Projektet er støttet af Velux fonden. 

Læs mere om de aktive grønne borger-
grupper her: www.ve.dk/groenne-borger-
grupper/ 
For yderligere information om de aktive 
grønne borgergrupper:
Kontakt: Nilas Bay Foged nbf@ve.dk / 81 
11 86 67 eller Charlotte Elisabeth Christi-
ansen cec@ve.dk / 40 40 76 01

Om VedvarendeEnergi
VedvarendeEnergi er en dansk miljøor-
ganisation, der arbejder for at skabe en 
mere bæredygtig verden og for at få alle 
med i den grønne omstilling. For at sikre 
at alle er med, laver vi en række aktiviteter 
og projekter, hvor vi inddrager både frivil-
lige, medlemmer og samarbejdspartne-
re. Vores indsatser spænder bredt, men 
fælles for alt vores arbejde er et fokus på 
konkrete aktiviteter med et grønt formål, 
uanset om vores aktiviteter foregår glo-
balt, nationalt eller lokalt. Vores hovedak-
tiviteter i Danmark omfatter blandt andet 
politisk arbejde og lokale miljøgrupper, 
der arbejder med alt fra lokal energipo-
litik og reparationer til ung-til-ung formid-
ling om klima. Internationalt arbejder vi 
med en udviklings- og klimadagsorden, 
blandt andet i fl ere dele af Afrika. Her 
samarbejder vi med lokale organisationer 
om at skabe bedre forhold og retfærdig 
fordeling af ressourcer for lokalbefolk-
ningerne. I både det danske og det in-
ternationale arbejde er udgangspunktet 
det samme: Alle kan gøre konkrete ting 

– store som små – der bidrager til en bæ-
redygtig verden. Uanset om du er borger 
eller politiker, om du er ung eller gammel, 
om du bor i Danmark eller Kenya – kan du 

gøre en forskel. Læs mere om Vedvaren-
deEnergi på www.ve.dk. 

Har du spørgsmål, 
så kontakt os:
Formand: Morten Bek, 
Strøby, Tlf.: 9395 1493
Mail: mbekmms@gmail.com

Besøg os også på:
Vores hjemmeside: 
www.Maends-Moedesteder-
Stevns.dk 
Vores Facebook-side:
facebook.com/mmstevns2015

Du er velkommen til 
at komme forbi her:
Blommevej 3, 
4671 Strøby 

Søger du også et 
aktivt fællesskab 
sammen med andre?

Så ring til Stevns Frivillighedscenter på tlf. 6113 1274

Vi kan hjælpe dig med at finde det fællesskab eller 
interesse, der passer lige til dig.

En fremmed er jo bare en ven, 
du ikke har mødt endnu
Mødestedet er for mænd over 18 år. Her mødes 
vi til hyggeligt samvær med andre mænd, hvor 
vi udveksler erfaringer og samles om fælles 
interesser. Men der går også meget tid med at 
sludre, fordi vi har mange forskellige livshistorier. 

Som medlem af Mænds Mødesteder Stevns vil du 
opleve fællesskab og sammenhold. 

Hvilke aktiviteter du vil deltage i, bestemmer du 
selv – og vi vil også gerne opstarte nye aktiviteter, 
hvis du har en god ídé.

www.stevnsfrivillighedscenter.dk

Og vil du gerne høre om de mange 
muligheder, der er på Stevns? 

Har du også glædet dig til 
genåbningen?
I Stevns er vi mange foreninger, 
som mødes i praktiske og hyggelige 
fællesskaber med konkrete aktiviteter i 
centrum – og som nu er åbne igen!
Efter et vanskeligt år med nedlukninger 
håber vi at endnu flere har lyst til at 
blive en del af vores fællesskaber – 
uanset om du har været med før eller 
besøger os for første gang.

Se et udpluk af fællesskaberne i
Stevns her – og på næste side 

Vil du være med til 
at skabe et mere 
bæredygtigt Stevns
med mindre skrot og mere genbrug?

Info-café
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Læs mere og kontakt os her

www.gb.ve.dk/stevns
Facebook: Grøn Gruppe Stevns
Kontaktperson:
Per Bækmark 2386 3959

Kom forbi værkstedet her

Hårlev Bibliotek
Bredgade 1
4652 Hårlev

Vi har åbent

Hver mandag, kl. 18-20
Kig forbi i MakerSpace-lokalet 
på Hårlev Bibliotek!

I Grøn Gruppe Stevns gør vi vores bedste for at hjælpe dig 
og alle andre i Stevns og omegn med at reparere elektroniske, 
mekaniske og tekniske ting. 

Kom forbi vores reparationsværksted 
Grøn Genbrug, som drives af frivillige. 
Vi kan også vejlede dig omkring energi-
effektivisering i vores Energi Info-Café.

Har du 
teknisk snilde, 

og vil du være med i 
gruppen?

Så er du meget 
velkommen!

Annoncen er indrykket af VedvarendeEnergi med støtte fra Sundhedsstyrelsen

Et mere bæredygtigt 
Stevns: Grøn Gruppe 
Stevns står igen klar til 
at reparere dine ting

INFO: 
Grøn Gruppe Stevns

Efter en lang og hård corona-nedlukning er der nu igen 
åbent i reparationsværkstedet, Grøn Genbrug, som de fri-
villige i Grøn Gruppe Stevns står bag. Her forvandler de 
skrot til genbrug – og rådgiver om energie� ektivisering

Hvornår:  Åbent alle mandage kl. 18.00-20.00
Hvad:   Reparationsværkstedet Grøn Genbrug og vejled-

ning om energie� ektivisering i Energi Info-café
Hvor:  Hårlev Bibliotek, MakerSpace-lokalet
Pris:   Gratis – man betaler kun for eventuelle reserve-

dele
Se mere her:  www.gb.ve.dk/stevns/
Kontakt:  Per Bækmark, tlf. 23 86 39 59
 perb@elvercom.dk


