GL ÆD JERE
ME DL E MME R S
…

DET ER LET AT
FÅ ET MEDLEMSKURSUS TIL BYEN

Vi stiller kvit og frit med en oplægsholder
- I sørger for rammerne omkring kurset:
1. PLANLÆG

Vælg et eller flere medlemskurser, som kan samle 75-100
deltagere. I finder egnede lokaler, der kan understøtte de behov,
arrangementet kræver, fx videoprojekter og mikrofon m.v

DE T GI’R
ME NIN G

INVITER TIL VIDEN OG
FÆLLESSKAB I COOP

2. MARKEDSFØR
Fortæl medlemmerne om kurset. Brug Coop app, butikkens
facebookside og egne netværk m.v. Suppler med plakater,
flyers og billetter (»print-selv« på Coopforum). Det gælder
om at få det gode budskab ud i tide til så mange som muligt
– så er I godt på vej …

3. GENNEMFØR
En kursusaften varer typisk 1½-2½ time alt efter behov.
Rammerne sætter i selv. Måske byder I på et let måltid?
Måske skal deltagelse koste 50 kr.? Byd deltagerne velkommen med glæde og god energi. Sæt jeres eget lokale
præg på medlemskurset, så er I mere end et sted at handle.

SE MERE PÅ
COOPFORUM.DK
Vil du vide mere, så
kontakt Lone Bygwraa.
Mail: lone.bygwraa@coop.dk
Telefon: 27 75 75 31

Butikken er mere end et indkøbssted – inspirer jeres
medlemmer og andre interesserede ved at invitere dem
med til lokale medlemskurser, en slags »gå-hjem-møder«,
der relaterer sig til Coop. I er medarrangører og vælger selv,
hvordan jeres kursuspakke skal sammensættes. Skal vi
være sammen om det? I sætter rammerne for det lokale
kursus, og vi giver indlægsholderen.

A) BLIV KLOGERE PÅ KAFFE FRA HELE VERDEN
Kaffe er ikke bare kaffe! Eller er det? Og kan du smage forskel på kaffe fra
Centralamerika og Asien. Eller smager dyr kaffe faktisk bedre end billig?
Lær, at lave den perfekte kop og få indblik i de udfordringer og muligheder,
kaffebønderne i Kenya står over for.

Mød: Frederik Schiøtz, kaffeekspert, barista og cupper.

F) DROP EMBALLAGEFORSKRÆKKELSEN!
Er det rigtigt når eksperter hævder, at det er bedst for miljøet, hvis vi bruger
mere emballage? Pakker du selv dine bananer ind for, at øge holdbarheden
og minimere madspild, som er et langt større miljøproblem. Og hvad med
din affaldssortering? Ender plasten i i verdenshavene? Kom til debat i dit
supermarked og få gode tips til din egen husholdning.

Mød: Mathias Hvam, CSR projektleder, Coops ansvarlighedsafdeling.

B) SUNDHED I SUPERMARKEDET – OVERSKUD, HUMØR OG SAMVÆR
Få mere overskud i hverdagen og ærlige svar på tips og tricks til motion, kost
og fødevarer, der skaber energi uden, at det behøver, at koste en formue.
Alle kan deltage.

Mød: Jacob Søndergaard, kropsmekaniker, foredragsholder og bl.a. kendt fra tv,
hvor han har trænet »rigtige mænd«.

C) ANDELSBEVÆGELSEN I EUROPA – DEMOKRATI OG SMAGEN AF VIN
Andelsbevægelsen er indbegrebet af fællesskab og dansk kultur. Kan
den overleve i en tidsalder, der bliver mere og mere digital og, hvor alle
har travlt som aldrig før? Hør om vækstvilkår og stærke europæiske
andelstraditioner, hvor fx vin og demokrati hænger uløseligt sammen.

Mød: Andreas Pinstrup Jørgensen, adm. direktør for tænketanken,
Demokratisk Erhverv.

D) FRA FDB TIL COOP – ANDELSTANKEN OG DEN NYE DELEØKONOMI
Historien om FDB og Coop er også fortællingen om andelsbevægelsen.
En virksomhed og et fællesskab, der bygger værdier, hvor det ikke handler
om at lave en stor profit til aktionærer, men om at skabe den største værdi
for 1,7 millioner medlemmer. Hør hvordan 1800-tallets andelsbevægelse,
går i spænd med den digitale tidsalder og moderne deleøkonomi sammen
kan være til gavn for den danske samfundsstruktur.

Mød: Claus Skytte, foredragsholder med kærlighed til andelstanken
og ekspert i deleøkonomi.

E) DEBAT I FORSAMLINGSBRUGSEN – BY I UDVIKLING
I forsamlingsBrugsen er debatten og dialogen i centrum. Sammen tager
vi temperaturen på meninger og holdninger med alt fra den lokale butik
til de emner, der er vigtige og som optager lokalsamfundet. Byd ind og
vær med til, at sætte ord på hvordan byen skal udvikle sig.

Mød: Andreas Lloyd, antropolog, forfatter og medstifter af
Samfundslaboratoriet Borgerlyst.

G) FRA INDKØBSKURV TIL TALLERKEN OG TIL SKRALDESPAND
– ER DU EN ANSVARLIG FORBRUGER?
Er du faret vild i junglen af mediernes store mængder information om
bæredygtighed, økologi og klima? Er oksekødet forsvarligt i husholdningens
C02-regnskab, eller skal de røde bøffer udskiftes med falafler? Og hvad med
emballagen? Forurener vi havene og grundvand med mikroplast, eller er det
mest forsvarlige i det store klimaregnskab at emballere med plastic? Brug
et par timer i fællesskab med fagfolk, andre nysgerrige forbrugere og bliv
klogere på ansvarlighed fra indkøbskurv til tallerken og til skraldespand.

Mød: Thomas Roland, Ansvarlighedschef, Coops ansvarlighedsafdeling.

H) KOM MED TIL REDAKTIONSMØDE
Er de sorte plastikbakker værre end andre, og hvor stort er plastikproblemet?
Skal vi holde op med at flyve og holde os fra madvarer, der er fløjet ind? Hvis
kødet er ved at forsvinde fra vores tallerken, hvad skal vi så servere i stedet?
Kom og vær med på redaktionsmødet når Samvirke i samarbejde med analyseenheden i Coop, forsøger at få klare svar på hverdagens små og store mysterier.

Mød: Udvalgte fra Samvirkes redaktion og Coop Analyse.

I) TRÆF DIT VALG – DET BETYDER ALT FOR KLIMAUDFORDRINGEN
Klimaudfordringen betyder, at der er brug for nye handlemuligheder og gode
råd – og ikke flere dommedagsprofetier. Få en række bud på, hvordan vores
fødevareforbrug og -produktion kan udvikle sig for at klimaaftrykket bliver
mindre i fremtiden. Og hvad man som kunde og forbruger kan træffe af valg
i dagligdagen – både hvis man vil gøre en reel forskel for klima og miljø, og
hvis man vil sende et signal til politikere og beslutningstagere.

Mød: Thomas Roland, Ansvarlighedschef, Coops ansvarlighedsafdeling.

J) MADFOKUS – LET OG SUNDT TIL BÅDE STORE OG SMÅ
Det behøver ikke være spor besværligt at få nye farver og smage på menuen.
Forkæl smagsløgene og gør madlavningen nemmere, sundere og sjovere.
SÆT NYE FARVER PÅ MENUEN, STREETFOOD, FOOD-LAB, MAD PÅ BUDGET,
GRØNNE FRISTELSER, SKØNNE SNACKS, VEGETARISKE KREATIONER.

Mød: Madglade eksperter Lleela Simone & Ellie Malou.

