Partnerskab
for handling
Sammen om bæredygtig udvikling

Naturkraft

			Partnerskaber

Side 2

Vi vil fascinere og skabe
forståelse for de stedbundne
naturkræfters potentiale
og sætte skub i en mere
bæredygtig levevis.

Side 3

Naturkraft
formidler viden
og transformerer
verdensmål
til hverdagsmål
– i ambitionen om
at gøre en bæredygtig udvikling
håndgribelig
for alle.

de fascinerende
naturkræfter
Naturkrafts formål er at synliggøre naturens kræfter
for at skabe forståelse og større bevidsthed om
menneskets samspil med naturen, og hvordan vi
hver især og sammen kan bidrage til større bæredygtighed, lokalt og globalt.
FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling er et
naturligt omdrejningspunkt for Naturkraft i realiseringen af vores formål.

Side 3

partnerskaber
sætter vind i
mange sejl
For Naturkraft er partnerskaber et afgørende afsæt for at
udbrede vores formål. Partnerskaber kan dække alle typer
af relationer og organisationer – alt fra NGO’er til store
kommercielle virksomheder og frivillige organisationer.

Naturkrafts formål

• At øge viden og indsigt i og forståelse for bæredygtighed (miljømæssigt, kulturelt og socialt) med
særligt fokus på børn og unge.

• At skabe værdi for befolkningen ved,
at den erhvervede viden om bæredygtighed formidles bredt i samfundet for
løbende at understøtte nødvendige for-
andringsprocesser og handlinger.

• At drive og udvikle en formidlingsplatform, et videnspædagogisk
aktivitetscenter fysisk og virtuelt, der
realiserer fondens formål.

• At understøtte og gennemføre
forskning herunder inden for
adfærdsfornyelse, der sigter på
udviklingen af et mere bæredygtigt
samfund.

• At udvikle innovative formidlings-og
undervisningskoncepter ved brug af
alle tilgængelige virkemidler pædagogisk, fysisk og digitalt som katalysator
for en bæredygtig samfundsudvikling.

• At indgå partnerskaber med staten,
regionen, kommunen og organisationer, institutioner og virksomheder
lokalt og internationalt.

• At yde rådgivning og bistand inden
for undervisning og formidling af
sammenhængen mellem naturens
kræfter, menneskelig adfærd og
bæredygtighed.

Side 4

“…the world’s first sustainability theme park – is due to open
on 50 hectares of former seabed in West Jutland in July, with
exhibitions, a forest garden, maze, ziplines and hands-on
activities to encourage sustainable living.
The Guardian
1. februar 2020
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Bladsalg:
Vil du købe et abonnement på
din lokale avis så ring på
telefon 70 11 70 66

Udeblivelse:
Udbliver avisen, så ring på 70 11 70 66 mellem
klokken 8.00-18.00 eller send en mail til
kundeservice@dagblade tringskjern.dk

karsten Rasmussen fra Design Solutions skubbede
på, så Onecollection også kom med på den
bæredygtige bølge. Her er resultatet i det kommende
konferenceområde på naturkraft.
Foto: johan gadegaard
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naturkraftdirektør Peter Sand er glad for, at man sidder
godt i den bæredygtige version af
Onecollections stol - og at den er lokalt produceret.
Foto: johan gadegaard

du kan stole på, det er bæredygtigt

to Ringkøbing-firmaer sætter deres fingeraftryk
på indretningen af oplevelsescentret Naturkraft.
Det ene finder de
helt rigtige møbler, det andet leverer grønne konferencesto
le, som verdens ledere allerede har prøvesiddet.
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rIngkøbIng: Egentlig syntes
han, at det var ved at gå for
vidt.
Direktør Ivan Hansen fra
møbelfirmaet Onecollection
i Ringkøbing havde det indtil for kort tiden siden svært
med, at alt pludselig skulle
være bæredygtigt.
- Vi producerer Finn Juhlmøbler, som jo er bæredygtige på den måde, at de holder
i generationer. Køber man en
stol, går den i arv eller bliver
solgt videre. Men da vi blev
spurgt, om vi havde en konferencestol, som var bæredygtig, til Naturkraft, så måtte jeg sige nej, fortæller han.
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back to bessi

Det var Karsten Rasmussen
fra et andet Ringkøbing-firma, Design Solutions, som
var på jagt efter 200 stabelbare mødestole, som var
produceret på den grønne
måde, til Naturkraft. Opgaven var faktisk ikke helt let.
De bæredygtige møbler, han
kunne finde, var enten ikke
holdbare nok til en turistattraktion, som ventes at få
260.000 gæster om året, eller også var de upraktiske og
svære at gøre rene.
Men så var det, at den lidt
bæredygtigheds-trætte møbeldirektør fik en idé. For
kunne man ikke tage en gennemtestet konferencestol og
gøre den bæredygtig?
- Vi skal bruge Bessi, konstaterede Ivan Hansen begejstret, da han præsenterede sin vision for Karsten Rasmussen fra Design Solutions.
Bessi er en konferencestol,
som firmaet har produceret
i 20 år. Den er designet af is-
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Ringkøbing-firmaet Onecollection har udviklet en helt
friheds n og olymp t
ny type bæredygtig stol, som skal bruges på naturkraft.
NytDesignet
av
Foto: johan gadegaard
gengæld
bland 20 år gammelt.
benh er til er
landske Erla Óskarsdóttir.
Den oprindelige version er
udført i krom og med enten plastik- eller polstret
ryg. Men hvis man strippede Bessi for krom, erstattede plastikryggen med træ og
polstrede sædet med genbrugspolyester, så levede
den pludselig op til kravet
om bæredygtighed.
Og sådan blev det. Stolen
kom back to basics - og Ivan
Hansen kalder derfor den
grønne version, som skal stå i

Naturkrafts møde- og konfe- er helt anderledes
i dag, forrencelokaler for Back to Bessi. tæller Karsten
Rasmussen fra
Design Solutions, som de setestet af Obama
neste 30 år har levet af at indDen oprindelige model har rette kursusog konferenceallerede stået sin prøve. Fir- lokaler, hoteller
og virksommaet leverede 2500 stole til heder.
klimatopmødet COP15 i Kø- Det er gået lynhurtigt
benhavn i 2009, hvor så pro- med kravet
om bæredygtigminente navne som den da- hed. Da jeg
fik til opgave at
værende amerikanske præ- indrette Naturkraft,
var det
sident Obama har testet virkelig svært
at finde bærekonferencestolen. Dengang dygtige møbler.
I dag bliver
spurgte ingen til møblernes jeg ringet op
af virksomhebæredygtighed. Men billedet der, som vil
fortælle, at de
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Politiken har 7. januar 2020 defineret
Naturkraft som et af de 10 vigtigste
byggerier i 2020. Det er sammen med
de store drenge i klassen herunder
det Olympiske Stadion i Tokyo.
De store kontraster og den righoldige
natur i området kalder på en markant
arkitektonisk løsning. Naturkrafts store
cirkelslag, volden og den indlejrede

hovedbygning trækker referencer til de
danske vikingeanlæg – og på grund af
det flade landskab omkring anlægget bryder volden markant med omgivelserne.
Naturkraft er den første af sin slags til at
definere klimaturisme og rammer en tendens i tiden, hvor handling er vejen frem.
Handling, som vi står sammen om – på
tværs af organisationer, politiske intentioner og de personlige valg.
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Side 5

Værdiskabelse
for partnere

Naturkraft bliver en unik læringsplatform
for bæredygtig udvikling.

naturkraft
forener
fascination,
viden og
handling

Vi skaber en organisation med enestående viden og ekspertise, som selv store
internationale virksomheder vil kunne
få værdi af ved et partnerskab.
Naturkraft bliver et helt særligt mødested. Et mødested for fællesskab, samvær og gode oplevelser, hvor man altid
bliver klogere.
Vores særkende er, at vi omsætter fine
ord til konkrete og synlige handlinger,
der er forståelige for både voksne og
børn.
Naturkraft er brobygger mellem et
stigende behov hos såvel store som små

virksomheder, der vil vise, at de ønsker
at udleve FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling.
Naturkraft bliver en enestående fysisk
ramme, som årligt besøges af tusinder,
hvor udgangspunktet for deres besøg
vil være den gode oplevelse og samvær.
Naturkraft vil have en særlig mulighed
for at gå i dialog med sine besøgende
med et positivt udgangspunkt og et
åbent sind.
Det er det perfekte afsæt for at give de
besøgende reel viden og indsigt med
hjem. Her oplever gæster, hvordan små
ændringer i hverdagen kan have store
fremtidige konsekvenser for vores
fælles klode.
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stor lokal
betydning
Hvordan finder en bank og en oplevelsesarena sammen? Det gør de gennem
fælles værdier og det område, begge
parter er rundet af.

læring, der skaber forståelse for naturens
kræfter,” siger Jan Ulsø Madsen, der er
administrerende bankdirektør i Vestjysk
Bank.

Stor lokal betydning. Det er fællesnævneren for de sponsorater og partnerskaber, Vestjysk Bank engagerer sig i – og
i tilfældet Naturkraft kommer naturen
også i spil.

“For Naturkraft har det været en gave, at
Vestjysk Bank på et tidligt tidspunkt har
vist vestjysk vovemod og samtidig stor
ansvarlighed for hele områdets udvikling og langsigtede bæredygtighed ved
aktivt at involvere sig i Naturkraft – det er
et ægte, aktivt og levende engagement,
som har stor lokal betydning,” udtaler
administrerende direktør Peter Sand,
Naturkraft.

”Naturen er det vigtigste råstof i Vestjylland. Med Naturkraft er vi med til at
udvikle et stort, lokalt fyrtårn, vi alle
kan være stolte af. Et sted med leg og

”Naturen er det
vigtigste råstof
i Vestjylland.
Med Naturkraft
er vi med til at
udvikle et stort,
lokalt fyrtårn,
vi alle kan være
stolte af. Et sted
med leg og
læring, der
skaber forståelse
for naturens
kræfter”

Jan Ulsø Madsen
Adm. direktør
Vestjysk Bank
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Idegrundlag

Via partnerskaber ønsker Naturkraft at
arbejde målrettet og professionelt med
den 3-dobbelte bundlinje; økonomisk,
social og miljømæssig bæredygtighed.
Det er en naturlig præmis for ethvert
partnerskab, at der skabes en direkte
eller afledt værdi for alle involverede
parter.
Naturkraft indgår partnerskaber for at
understøtte sin formålsside og indgår
meningsfulde samarbejder med kommercielle aktører, hvor der opnås en
værdiskabelse for begge parter.
Har en virksomhed eksempelvis italesat
et reelt ønske om at indfri et eller flere af
FNs Verdensmål for bæredygtig udvikling hjælper Naturkraft gerne, men alene
på basis af definerede og efterlevede

krav f.eks. om mere konkret bæredygtig
adfærd.
Naturkraft vil aktivt bekæmpe ”green
washing” og ønsker ikke at indgå partnerskaber med organisationer, der ikke
reelt er i stand til at efterleve smukke ord
og høje ambitioner.
Naturkraft ønsker at bruge sin organisation som fysisk ramme til at lave anderledes og begavede partnerskaber, hvor
alt i princippet er muligt. Det betyder
også, at der kan udvikles og afvikles
særlige arrangementer med både fokus
på medarbejdere, kunder som interessenter/samarbejdspartnere/leverandører,
men også at Naturkraft kan tilbyde sine
services ud af huset om ønsket.

Side 10

”Naturkraft
har gjort, at
overliggeren
bliver sat
noget højere.
Hvis man
tænker stort
nok, kan det
faktisk lade
sig gøre”
Finn Juel
Koordinator,
ErhvervsVækst
Ringkøbing

”I Naturkraft får vi naturen
eksemplificeret og vist frem,
så folk forstår, hvad det er.
Vi skal passe på naturen, og
det vi har, så vi ikke sætter
det over styr. Det er et af de
allerstørste budskaber, vi
har i de her år.”
Jesper Theilgaard
Klimaformidler og
Naturkraft ambassadør
Side 11

Naturkraft
Naturparken 10
6950 Ringkøbing
T: +45 69 161 162
M: info@naturkraft.dk

STOR LOKAL BETYDNING – Vestjysk Bank og oplevelsesarenaen Naturkraft er historien om et partnerskab, der bygger på fælles værdier og det område, begge parter er rundet af. Et område, hvor naturen
altid har været det vigtigste råstof. Et område, hvor mennesket har stærke rødder – også i blæst. Her er
et partnerskab mellem to parter, der bruger handlekraft til i fællesskab at skabe stor lokal betydning.

natur
kraft
Partner
skaber
Partnerskabspakker

erhvervs
partner
Partnerskaber a 50.000 kr. ekskl. moms årligt.

ud
forsk
driv
kraft

• Inviteres med to personer til at deltage
i særlige begivenheder, åbninger af nye
udstillinger/installationer og lignende.

• Mulighed for at anvende et særligt
partnerskabslogo i egen markedsføring og kommunikation.

• Invitation for to deltagere til minimum
to eksklusive årlige arrangementer om
bæredygtig udvikling.

• Unikt årskort med adgang for navngiven person plus op til fire deltagere
inklusive muligheden for op til to gange
årligt at få en helt unik guidet ”backstage” tur i forbindelse med besøg.

• Et årligt eksklusivt arrangement med
mulighed for deltagelse af op til seks
personer, hvor Naturkraft over kulinariske lækkerier fra eget køkken
fortæller om fremtidige planer. Indlæg
fra eksterne oplægsholdere med nye
eksempler på bæredygtig tænkning og
lignende.
• Synliggørelse af engagementet i
Naturkraft-regi på hjemmeside, i PR
og anden ekstern kommunikation samt
på selve Naturkraft herunder i hovedbygningen.

• Mulighed for forkøb i forbindelse
med særlige begivenheder.
• Mulighed for at låne lokale i Naturkraft
for op til 50 personer uden beregning
(en gang årligt).
• Modtager af særligt nyhedsbrev.

Side 14

Naturkraft
partner
Partnerskaber a 10.000 kr.
ekskl. moms årligt.

ud
forsk
natur
kraft

• Mulighed for at anvende sin støtte til
Naturkraft i egen markedsføring og
kommunikation.
• Særligt årskort med adgang for navngiven person plus op til fire deltagere.
• Invitation for to deltagere til minimum
en årligt eksklusivt arrangement om
bæredygtig udvikling.
• Mulighed for at låne lokale i Naturkraft
for op til 10 personer uden beregning
(en gang årligt).
• Modtager af nyhedsbrev.

Side 15

støtte
partner
5.000 kr. pr. person
(ekskl. moms årligt).

ud
forsk
vilje
kraft

• Giver adgang til én navngiven person
ifølge med op til to gæster. Reservation
af bord i café og/eller mødelokale.
• Én gang årligt afholdes der et samlet
fælles arrangement for støtte-partnere,
hvor der er oplæg/orientering fra
Naturkraft om bæredygtighed, rundvisning, spisning og ikke mindst
networking.
• Modtager af nyhedsbrev.
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STOR LOKAL BETYDNING – Vestjysk Bank og oplevelsesarenaen Naturkraft er historien om et partnerskab, der bygger på fælles værdier og det område, begge parter er rundet af. Et område, hvor naturen
altid har været det vigtigste råstof. Et område, hvor mennesket har stærke rødder – også i blæst. Her er
et partnerskab mellem to parter, der bruger handlekraft til i fællesskab at skabe stor lokal betydning.

