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 ”
Det er rigtig godt at få noget at vide om verdensmålene og se, hvad vi kan være 
med til at gøre, for at det skal blive bedre.

Elever fra Aakjærskolen

 b Lokalt
■	SKIVE
■	SALLING
■	FJENDS
■	VINDERUP

- Hvad ser du? Hvad ser du?
Gruppen af drenge fra 9. 

årgang på Aakjærskolen i 
Skive står tæt sammen om-
kring kammeraten Nicolas 
Kabongo, der som den før-
ste af gruppen har fået et 
par virtual reality-briller 
på ved verdensmålsudstil-
lingen under Skivemødet 

fredag eftermiddag.
Efter lidt startvanskelig-

heder får han brillerne til 
at virke. 

- Jeg er oppe i en vindmøl-
le. Der er langt ned - mindst 
50 meter ned, tror jeg, siger 
Nicolas Kabongo ivrigt. 

En række lokale virksom-
heder, skoler, uddannelser 

og borgere samt kommunen 
er gået sammen om at dan-
ne et nyt lokalt fællesskab 
om FN’s 17 verdensmål. 

Flere fra det nye netværk 
»Verdensmål Skive« stod 
fredag bag udstillingen på 
Posthustorvet, hvor i alt 17 
farvestrålende kuber var 
stillet op som symbolet på 
verdensmålene - nemlig i en 
cirkel - ikke langt fra teltet, 

hvor samtaler mellem skif-
tende deltagere afløste hin-
anden hele dagen igennem 
også. Også her var bære-
dygtighed og grøn omstil-
ling blandt emnerne, der 
blev diskuteret, sammen 
med Danmark i balance.

Verdensmål 7 stod elek-
tronikvirksomheden DEIF 
fra Skive for. Det ver-
densmål handler om bære-

dygtig energi, og gæsterne 
på standen kan ved hjælp 
af VR-brillerne komme med 
en tur op i en stor vindmølle 
og se udsigten ud over Sal-
ling fra vindmøllen, der står 
placeret i Kåstrup. 

Lige ved siden af prøver en 
anden gruppe Aakjærelever 
kræfter med kønslotteriet i 
verdensmål 5 om ligestilling 
mellem kønnene, som Skive 
Bibliotek står bag. 

- Vi var også til Skivemø-
det sidste år, hvor nogle fra 
vores klasse også deltog i 
en af debatterne i teltet her 
på torvet. Det er rigtig godt 
at få noget at vide om ver-
densmålene og se, hvad vi 
kan være med til at gøre, for 
at det skal blive bedre, for-
klarer et par af eleverne. 

HANNE SKIBSTED

skib@skivefolkeblad.dk

Lokalt netværk satte fokus på FN’s verdensmål 

»Jeg er oppe i en vindmølle. Der er langt ned«, forklarede Nicolas Kabongo kammeraterne fra 9. årgang på Aakjærskolen, da han som den første fik et par virtual reality-briller på og 
så udsigten fra en af Sallings vindmøller.  Foto: Lars Rasborg 

Skive Bibliotek satte fokus på ligestilling mellem kønnene 
og lavede blandt andet et kønslotteri og talte om kønnede 
ord - for eksempel »politimand« og »kassedame«. 
 Foto: Lars Rasborg 

Det nye netværk »Verdensmål Skive« stod bag udstillingen 
på Posthustorvet under Skivemødet fredag. 
 Foto: Lars Rasborg  

Den første palle var allerede fyldt med genbrugsting midt 
på eftermiddagen, og flere var løbende forbi Trine Pedersen 
og de andre fra DEIF’s personaleforening, som stod bag ud-
stillingen ved verdensmål nummer 1 - afskaf fattigdom - og 
samlede brugt børnetøj og legetøj ind til fordel for Mødre-
hjælpens nye butik i Skive.  Foto: Lars Rasborg 


