
I ÅR ER VI særligt stolte, for vi får besøg af 
Mogens Lykketoft, som sad for bordenden i FN, 
da FN’s 17 Verdensmål blev vedtaget i septem
ber 2015. Det er kronen på værket i trilogien 
med Verdensmålene, der begyndte med pro
fessor Steen Hilde brandt i 2016 og borgmester 
Steen Christiansen i 2017. 

OG TRADITIONEN TRO benytter vi lejlig
heden til at præsentere aktiviteter, der under
støtter en bæredygtig udvikling:

KLIMAKYSSET SERVERER klimakys og andre lækkerier, der er lavet på kikærtevand 
– så de er både veganske, klimavenlige og tilmed økologiske. Mød også salgs og mar
ketingschef Michael Regius fra delebilsordningen LetsGo, der bidrager til at nedsætte 
antallet af biler i byerne og mindske CO2 udslippet.

GIV ET PRAJ om du kan komme senest mandag den 3. september kl. 12 til 
Jette Ebbekær Thomsen på jette@groconsult.dk eller 61 14 72 24

Vi glæder os til at se dig!

groconsult – et selskab i DGE Group
groconsult og DGE fusionerede i februar – læs mere om fusionen på www.dge.dk 
og www.groconsult.dk

Invitation til
Åbent Hus 
Torsdag den 6. september 2018 kl. 1517.30
Arrangementet holdes hos DGE Miljø- og Ingeniørfirma 
på Literbuen 13, 2740 Skovlunde

Vi glæder os til at slå dørene op for en ny version af Åbent Hus, 
afledt af at groconsult og DGE Miljø og Ingeniørfirma fusionerede 
i februar.

Mogens Lykketoft 
vil give et enestående og topaktuelt 
indblik i FN’s 17 Verdensmål og sætte 
dem i et historisk perspektiv. Hør 
også hvordan Mogens Lykketoft ser 
Verdensmålene i dansk kontekst. 

Klimakysset
Du kan også møde tre klimastærke 
iværksættere – Nina Bendixen, Jesper 
Søvndal og Line Østergaard, der udgør 
Klimakysset. Læs mere på www.
klimakysset.dk

LetsGo – together
LetsGo er en delebilordning, der 
har mere end 200 biler fordelt i 
København, Aarhus og Odense. Som 
medlem af LetsGo bidrager du til, at 
nedsætte antallet af biler i byerne og 
mindske CO2udslippet. Mød salgs og
marketingschef Michael Regius, der 
fortæller om mulighederne både når 
du kører privat og som erhverv. Læs 
mere om LetsGo på www.letsgo.dk

FN’S VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling
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