
JUL’
DE GRØNNE HJERTERS FEST

Juleklokkerne kimer og kalder ind til De Grønne Hjerters Fest. Det er tid til at åbne gaver til samfundet, og du 
er inviteret med som gæst.

Vær med, når vi sammen fejrer bæredygtige løsninger, som siden 2019 er blevet udviklet i partnerskaber. Bliv 
klogere på løsningerne, som øger innovationen i egion Sjælland og bliver gaver til samfundet. Gaverne 
indhol  bedre indeklima, fremtidens brændstoffer, bæredygtige fødevarer og socialøkonomiske 
forretningsmodeller. Læs mere om de forskellige løsninger

 

her.

Deltag  når vi i workshops samles om at udvikle energifællesskaber og hjælpe ukrainske flygtninge ind på 
det danske arbejdsmarked. Find nye samarbejdspartnere og potentielle kunder over julegodter og lokal 
gløgg. Løsningerne  som præsenteres på dagen, er støttet af EUs regionalfondsmidler og Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse.

Deltag i en af følgende workshops

Gadgetgaver
13.10 Integrative Lighting Sensor
Ny standard indenfor teknologisk måling 
af lys og belysning
13.30

13.50 Mental Shower
Verdens første enhed, der kombinerer 
temperatur-,ventilations- og lysteknologi
15.15

Oplevelsesgaver
13.10 Job to go
Ny forretningsmodel med fokus på at 
hjælpe psykisk sårbare i arbejde
13.40 

15.15 Vores Verden
Community Base  Tourism, hvor turister 
kan indgå i fællesskaber i det lokale liv

Mavegaver
13.10 Danske Proteinafgrøder
Produkter, som ernæringsmæssigt kan 
indgå i kosten som alternativ til kød.
13.30 Dansk Wagyu
Nye og mere bæredygtige løsninger 
for anvendelse af dansk Wagyu-kød

15.15 Prepping Robot
Skærerobot, som aflaster personalet i 
kommercielle køkkener

Grønne gaver
13.10 Akvaponisk produktion
Et økosystem, hvor planter dyrkes i 
vand fremfor i jord.
13.40 Billigere brint til fremtiden
Reducerer omkostningerne ved brint 
og skaber løsninger til omstillingen fra 
fossile til bæredygtige brændstoffer.
15.15 De rønne edløb

14.10-15.10 Af sted til julemandens værksted vi går. For at arbejde på gaver til næste år...

Energifællesskaber
Julen kommer og der er risiko for tomme lommer, så lad os gå sammen for at holde varmen
1. Muligheder for udnyttelse af solcelleanlæg v. Betina Wichmann, Advokat, Lundgrens
2. Cases med energifællesskaber
3. Q&A i forhold til etablering

Gør en forskel, og ansæt en ukrainer
Skab glæde og hjertevarme, byd en ukrainer velkommen i virksomheden med åbne arme

Tips til at håndtere sproglige og kulturelle udfordringer v. Mette Brandt, Udviklings- og projektleder, CLAVIS
Cases  der gør en forskel
Q&A i forhold til at få frigivet tid til jeres vigtige kerneopgaver - til glæde for alle

8. december kl. 12.00-16.00 Zealand - Sjællands Erhvervsakademi, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde

12.00 Co-ho-ho-networking 
13.00 Vælg en gave
14.10 Workshops
15.10 Vælg en gave
15.40 - 16.00 Co-ho-ho-networking

13.50 Hvedeklid
Udvikling af prototyper til nye 
fødevareprodukter med hvedeklid. 

 Klimaknappen
Styringsenhed, der mindsker 
energiforbruget i almene boliger

 FeedbackBox
Webapplikation, der revolutionerer 
måden feedback gives og modtages 
på uddannelsesinstitutioner




