
Klimafestivalen §112: 
Bærekraftig liv i Drammen 12.-29. januar 2023 
 
Torsdag 12. januar 
Kl. 18: Drammensbiblioteket 2. etasje. KLIMAFESTIVALENS ÅPNING. Klimafestivalkomiteen, 
Besteforeldrenes Klimaaksjon, Naturvernforbundet og Drammen Kirkeforum. Åpningshilsen fra ordfører 
Monica Myrvold Berg. «Klimapolitisk vilje – hva nå?», foredrag med tidligere biskop Atle Sommerfeldt. 
Musikkinnslag. Gruppeledere i kommunens politiske partier er invitert til å presentere partienes 
klimastrategi. Enkel servering. Gratis. 

 
Lørdag 14. januar  
Kl. 11-13: Bragernes menighetshus, Kirkegata 7. Innlevering 11-12, Byttefest 12-14. Gratis.  

Kl. 12-16: Drammen MDG, Konnerudgata 34. Åpent brukt- og byttemarked. Klær - leker - stoff - bøker - 
kjøkken. Lever inn brukte ting du ikke trenger og bytt i noe du vil ha. Eller kjøp til en billig penge. Gjør et 
kupp! 

 
Søndag 15. januar  
Kl. 11: Tangen kirke. Klimagudstjeneste. Gratis.  

Kl. 10.30: Mjøndalen bibliotek. Lesestund: vi leser bøker med hjerte for miljøet og har utstilling. Gratis.  

Kl. 18: Strømsø kirke, Konsert med klimafokus. Hilja med band «Hvor ble regnet av?». Inngang 170 kr 
(voksen), 100 (honnør/student), 50 (barn). Billetter kjøpes på TicketCo eller med vipps i døra. 

 
Tirsdag 17. januar  
kl. 11 og kl. 12: Knutepunkt Fjell. «Møkk eller gull», barneteater om gjenbruk med Anne Hilde Askø 
inspirert av Askeladden og de gode hjelperne. Påmeldte barnegrupper, men åpen for alle.  

Kl. 16-18: Mjøndalen bibliotek. Byttedag for leker og kostymer, som kan leveres inn på forhånd (sjekk 
tidspunkter på sosiale media) eller tas med på selve byttedag. Gratis. 

 
Onsdag 18. januar  
Kl. 10.30-11. Mjøndalen bibliotek. Lesestund: Vi leser bøker med hjerte for miljøet og har utstilling. 
Gratis. 

 
Torsdag 19. januar  
Kl. 11-13: Bragernes menighetshus. Byttefest for barneklær på Knøtteklubben. Gratis.  

Kl. 11 og kl. 12: Knutepunkt Fjell. «Møkk eller gull», barneteater om gjenbruk med Anne Hilde Askø 
inspirert av Askeladden og de gode hjelperne. Påmeldte barnegrupper, men åpen for alle.  



Kl. 14-16: Mjøndalen bibliotek. Fikletorsdag: Verksted med gjenbruk som tema. Gratis.  

Kl. 18: Drammensbiblioteket 1. etasje. Live-Ypsilonsamtale mellom Ivar Flaten og Britta Schäfer, 
klimaforsker. Gratis. 

 
Fredag 20. januar  
Kl. 14-15:30: Mjøndalen bibliotek. Filmvisning (Familiefilm). Gratis. 

 
Lørdag 21. januar  
Kl. 11-14: Forandringshuset Drammen Sentrum Lekelokalet, Øvre Torggate 12. Klima-Lekelørdag: Gratis 
lekedag med klima-fokus for barnefamilier, passer best for barn 2-10 år, men alle er velkomne. 
Påmelding kommer på Forandringshuset Drammens Facebook-side.  

Kl. 12.30-16: Konnerudgata 34. Drammen MDG: «Sy ditt eget handlenett med Sykurs.no» Du får et 
snittmønster, og sylærer Susanne viser deg hvordan du syr nettet skritt for skritt! Ta med to egne 
gjenbruksstoffer eller kjøp rimelige stoffer i vårt bruktmarked. Deltakeravgift 200 kr – maks 6 deltakere, 
påmelding her: https://www.mdg.no/sy_ditt_eget_handlenett_med_sykurs_no  

 
Søndag 22. januar  
Kl. 11-12: Bragernes kirke. Klimamesse og kirkekaffe med suppe på Bragernes menighetshus rett etter 
gudstjenesten. Gratis med mulighet for å gi gave.  

Kl. 17-19: Vardebrenning for klimaet på Haukåstoppen, Spiralen, Prins Oscars utsikt, Knabben. 
Naturvernforbundet Drammen og DNT Drammen. 

 
Mandag 23. januar  
Kl. 18-20: Drammensbiblioteket. Kommunens klimarådgivere: Inspirasjonsforedrag og panelsamtale. 
Kommunens forslag til klimastrategi for Drammen 2030 er på høring. Skal vi redusere 
klimagassutslippene må kommunen gå foran å vise vei, men vi er helt avhengig av at næringsliv, 
innbyggere og frivilligheten spiller på lag. Gjennom dialog, kunnskap og samarbeid skaper vi 
engasjement og aksept for nødvendige endringer. Enkel servering. Gratis. 

 
Tirsdag 24. januar  
Kl. 11 og kl. 12: Drammensbiblioteket, Siloscenen. «Møkk eller gull», barneteater om gjenbruk med 
Anne Hilde Askø inspirert av Askeladden og de gode hjelperne. Påmeldte barnegrupper, men åpen for 
alle.  

Bragernes menighetshus. Stopp og fiks! Reparasjon av klær og tekstiler. Gratis.  

Kl. 19: Knutepunkt Strømsø. Konnerud og Strømsgodset hagelag: Vekstskifte og samplanting (ugras, 
skadedyr, næringskrav, «symbioser»). Foredragsholder Liv Opsahl. Kommentarer ved Brede Holst.. 
Muligheter til spørsmål etterpå. Gratis. 

 

https://www.mdg.no/sy_ditt_eget_handlenett_med_sykurs_no


Onsdag 25. januar  
Kl. 18-21: Asbjørnsen og Moe (kafeen) på Knutepunkt Strømsø, Drammen MDG: «Hvordan kan vi bli 
flinkere til å finne løsninger for ombruk av bygg?» Landskapsarkitekt Bård Sødal Grasbekk innleder om 
muligheter og utfordringer og leder et verksted hvor vi tar utgangspunkt spesifikke bygg her i Drammen 
som kan tas i bruk på nye måter. Gratis.  

Kl. 19: Skoger kirke: «Jord og himmel skal forgå, eller?» Klimamøte med Jürgen Schorre, seniorrådgiver 
for miljø- og samfunnsspørsmål i kirkerådet. Solist Wilfred Liljeros. Kaffe og prat etterpå. Gratis. 

 
Torsdag 26. januar  
Kl. 11 og kl. 12: Drammensbiblioteket, Siloscenen. «Møkk eller gull», barneteater om gjenbruk med 
Anne Hilde Askø inspirert av Askeladden og de gode hjelperne. Påmeldte barnegrupper, men åpen for 
alle.  

Kl. 14-16: Mjøndalen bibliotek: Fikletorsdag. Verksted med gjenbruk som tema. Gratis.  
 

Kl. 18-19: Knutepunkt Strømsø: Foredrag - Hva kan man få av epleskall? Bokashi kompostering for 
hageentusiaster. Presentasjon av komposterings bøtter og innblikk i hvordan komposterings prosessen 
foregår. Gratis. Påmelding til knutepunktstromso@drammen.kommune.no. 

 
Fredag 27. januar  
Kl. 11-13: Bragernes menighetshus. Formiddagstreff med klimatema. Gratis. 

 
Lørdag 28. januar  
Kl. 12-16, Drammen MDG, Konnerudgata 34. Åpent brukt- og byttemarked. Klær - leker - stoff - bøker - 
kjøkken. Lever inn brukte ting du ikke trenger og bytt i noe du vil ha. Eller kjøp til en billig penge. Gjør et 
kupp!  

Kl. 12: Union Scene for barn. Forestilling «Lyden av Munch». Kreativt klimaverksted for etter 
forestillingen. Passer for barn mellom 3 og 10. Inngang 75 kroner. Billetter kjøpes i døra.  

Kl. 11-15: Knutepunkt Strømsø. Familielørdag på Knutepunkt Strømsø med blant annet: Fikseverksted - 
vi setter frem symaskiner og Jasmin Kvinnenettverk stiller med syerske. Få fikset dine ødelagte plagg, 
legg opp gardiner eller sy om en gammel kjole! Åpen café hos Café Jasmin - denne dagen selger de også 
produkter fra Systua. Lesestund for barn. Bruktmarked - kjøp og salg av klær, utstyr og leker til barn. 
Gratis standplass, påmelding til knutepunktstromso@drammen.kommune.no. Miljøskulpturen Skynja 
lærer barn om luft og luftkvalitet - miniforedag kl. 12.30 i Strømsøhagen.  

Kl. 12-15: Strømsø menighetshus, Knoffs gate 2. Klesbyttedag, kl. 12-15. Ta med opptil 7 rene og hele plagg 
som du vil bytte. Innlevering 11-12. Bytte 12-15. PopUP-kafé. 
 
Søndag 29. januar  
Kl. 11: Strømsgodset kirke. Klimagudstjeneste. Gratis.  

mailto:knutepunktstromso@drammen.kommune.no


Kl. 12-15: Klesredding og Klimacafé på Portåsen i samarbeid med Husfliden. Ta med det du vil reparere 
(ullsokker, ulltøy, yttertøy osv.) Gratis.  

Kl. 18: Svelvik kirke. Ungdomsgudstjeneste med fokus på klima.  

Kl. 19: Konnerud kirke, Klima - Kveldsmesse. Gratis. 
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