
 

[Indsæt sted] inviterer til 

[indsæt aktivitet] på 

Arkitekturens Dag  
 

Oplev arkitektur, som skaber nye forbindelser til natur. [Indsæt afsender] inviterer til 

[indsæt aktivitet, fx byvandring, bygningspræmiering eller skattejagt] den 4. oktober [indsæt evt. 

anden dato, hvis arrangementet finder sted i weekenden op til Arkitekturens Dag]. Det sker som 

led i Arkitekturens Dag, hvor lokal arkitektur, natur og en mere bæredygtig livsstil er sat på 

agendaen over hele landet. 

Naturen er kommet i høj kurs. Stadig flere efterspørger oplevelser i naturen og dyrker en mere 

bæredygtig livsstil. Og her spiller arkitekturen en vigtig rolle. For gennem arkitekturen kan vi bl.a. 

skabe større biodiversitet, omstille os til fremtidens klimaudfordringer og skærpe oplevelsen af 

vores lokale naturperler.  

Temaet er i fokus mandag den 4. oktober, når Arkitekturens Dag løber af stablen over hele landet, 

og også i [indsæt kommune], hvor bl.a. [indsæt eksempler på aktuelle konkrete tiltag i kommunen] 

hjælper med at skabe nye forbindelser til natur.  

I [indsæt by/kommune], markeres dagen med [indsæt overordnet overskrift på aktivitet]. Formålet 

er at invitere til [indsæt formål, fx at invitere til debat om bæredygtighed. Eller at vise, hvordan I 

lokalt arbejder med at sætte naturen i højsædet. Eller noget helt tredje]. 

Vær med til at fejre natur og arkitektur 

På programmet er [indsæt aktivitet], og du kan blandt andet møde [indsæt navne på fx deltagende 

politikere, oplægsholder eller lign.], som vil [indsæt lidt info om deres rolle på dagen.]  

”Jeg glæder mig meget til at sætte fokus på…[Indsæt citat fra fx borgmester eller lokal arrangør, om 

hvorfor det er vigtigt at sætte fokus på at fejre lokale forbindelser til natur.] 

Arrangementet starter kl. indsæt tidspunkt og sted – og alle er velkomne. 

Læs mere på [indsæt link til jeres egen arrangementbeskrivelse] og på www.arkitekturensdag.dk 

Yderligere oplysninger 

Indsæt kontaktoplysninger på talspersoner. 

 

FAKTA 

[Indsæt yderligere fakta om arrangementet, det projekt, som vises, eller lokale tiltag, som skaber 

nye forbindelser til natur].  

Om Arkitekturens Dag 

Arkitekturens Dag er en verdensomspændende begivenhed, som hvert år finder sted den første 

mandag i oktober. I Danmark er det Arkitektforeningen, der står bag den årlige festdag, som er 

dedikeret til at vise spændende byudviklingsprojekter, komme helt tæt på smuk arkitektur og blive 

klogere på arkitekturens betydning for samfundet og vores liv. De kommende år er koblingen 

mellem arkitektur, byudvikling og FNs 17 verdensmål i særligt fokus og i 2021 handler det særligt 

om nye forbindelser til natur. 

 

 

 


