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Anders Banke byder velkommen

• Alle udstillinger, stande og aktiviteter åbner
• Besøg SEF Energis Kundecenter, og få rådgivning om dine muligheder i energikrisen
• Få energispareråd fra en autoriseret energirådgiver
• Find genbrugsguld hos Freeshop Svendborgs loppemarked
• Kig forbi Fremtidsfabrikkens pop-up marked
• Prøv GO2Greens energicykler
• Slip børnene løs i hoppeborgen
• Deltag i Nærvarme Danmarks CO

2
-beregner-konkurrence – tre gavekort á 2.000 

kroner er på højkant
• Se elever fra Tåsingeskolens scienceklasse lave elektriske forsøg
• Oplev Naturama lave kakerlakvæddeløb 

Sammen med Svendborg Bibliotek kan børn forvandle genbrugspap til nyt legetøj

Radio Diablo: Live interview med Anders Banke om energikrisen

Lidt let til ganen: Veganske burgere, popcorn og juice til børnene 

• Bliv klogere på biodiversitet på engvandring (vi mødes ved kundecentret)
• Svendborg Bibliotek læser historier højt for børnene

Radio Diablo: Live interview med SEF Energi om ladebokse til el-biler

Livemusik med Jens Billingsø

GO2Green og Radio Diablo finder en vinder af deres energicykel-konkurrence

Radio Diablo: Live interview med Nærvarme Danmark — er der varmepumper nok?

• Dunk med Rabbits-spillere, og deltag i konkurrencen om billetter til deres næste 
hjemmekamp

• Bliv klogere på, hvordan du kan tjene penge på bæredygtige investeringer gennem 
DoLand

• Det lille futtog kører på pladsen
• Kaffe og klimavenlig kage

Bliv klogere på biodiversitet på engvandring (vi mødes ved kundecentret)

SEF Energi finder en vinder af deres konkurrence om en ladeboks med standard-
opsætning, leveret af FiberLAN

Rabbits-spillerne finder en vinder af billetter til deres kommende hjemmekamp

Tak for i dag!

Hvordan lever vi et moderne liv midt i en energi- og klimakrise? 

Hvordan lever vi et moderne liv midt i en energi- og klimakrise? 

Som forbrugere skal vi til at tænke over, hvordan og hvor meget energi vi forbruger, hvis vi vil undgå 

tårnhøje regninger. Vi står midt i den tredje energikrise, og vores el og varme er pludselig ikke længe-

re noget, vi kan tage for givet. Heldigvis fortæller historien os, at vi danskere er gode til at tilpasse os 

energikriser. Vi gjorde det både i 1973 og 1979 – og vi gør det igen i dag.

Kom til Elektrisk Dag, og få råd og vejledning til, hvordan du kommer gennem krisen. Vi sørger for under-

holdning til alle familiens medlemmer, så tag dine kære under armen, og få en hyggelig lørdag hos SEF. 

Sammen står vi stærkest.

Program for Elektrisk DagProgram for Elektrisk Dag

Elektrisk Dag er en del af Klimaugen 
i Svendborg i uge 38


