Kloden Kalder– Grundtvigsk Forum
Projektejer Grundtvigsk Forum

Hjemmeside https://grundtvig.dk/produkt/kloden-kalder/
Bæredygtighedsfokus: Klima
Om projektet: Grundtvigsk Forum udviklede i 2020 et sæt samtalekort med titlen Kloden kalder.
Samtalekortene tager udgangspunkt i 32 forskellige spørgsmål om de store, de nære, de svære og de kantede
spørgsmål i forhold til de faktuelle klimaforandringer, vi står overfor.

Grundtvigsk Forum opfordrer hvert år til, at man tager hul på den gode samtale ved at invitere til
samtalesalon på den lokale skole, bibliotek, højskole, kirke eller andre steder, hvor det er muligt at mødes og
få talt sammen.
I tillæg til Kloden kalder-kortene udviklede foreningen i samarbejde med Alinea, Egmont Fonden et
undervisningsforløb målrettet udskolingen, der har fokus på den gode samtale med klimaet som
omdrejningspunkt. Materialet kan tilgås gratis fra Alineas hjemmeside.
Helt aktuelt afholder Grundtvigsk Forum en samtalesalon om klimaforandringer med udgangspunkt i Kloden
kalder-kortene på årets Folkemøde på Bornholm i samarbejde med Sara Hellebek, der er lærer på faget
Jorden Kalder på Krogerup Højskole og medstifter af Foreningen Regenerativt Jordbrug.
Vigtigheden af indsatsen:
Der er mange væsentlige samtaler at tage – for at blive klogere på hinanden og på, hvordan vi opfatter
fællesskaber, samfund, verden – og fremtiden. Anna Kolind, der er tidligere formand for Efterskoleforeningen
og medlem af Grundtvigsk Forums styrelse og medinitiativtager til samtalekortene siger at ”gode og givende
samtaler, hvor vi i fællesskab udfolder et givent emne for sammen at blive klogere på dette, kan vi aldrig få
nok af. De gør os klogere og de udvider vore horisonter uanset om vi er enige eller ej. Det er der oplysning i.
Kloden kalder på gode og konstruktive samtaler”.
Læring:
Ideen med samtalekortene er at få så mange som muligt til at tale med om et samfundsrelevant og
erfaringsnært emne. Vi oplever stor tilslutning til alle de samtalekort, vi har udviklet gennem tiden, og det er
tydeligt, at samtalekortene om klimaforandringer stadig er højaktuelle som et godt udgangspunkt for en god
samtale om et svært og vigtigt emne.

