
 

 
      

            

 
 
 
 

                                                        Frederiksø 18A, 2.,  
                                                5700 Svendborg 
                 bentehovendal@woodnwonder.com
                                                                                 60607440 
  #Dialoghjulet 

     - En 2,5 m. høj skulptur i jern og genbrugsgarn inspireret af FN’s 17 Verdensmål. 
 
 
Skulpturen skal, ud over de fysiske materialer, også vikles ind i fællesskaber, samskabelse og  
dialoger. Alle elementerne og trådene skal binde intentionerne om en bedre Verden sammen  
og gøre de nødvendige forandringer som individ, som fællesskab og samfund synlige.  

Flere hænder, flere tanker, flere former og mange farver skaber et hurtigere resultat, mere 
ansvar, og de synliggør og forstærker planen med at gøre Verdensmål til hverdagsmål. 

Garnet vikles i urets retning i en cirkulær bevægelse. Bevægelse forbinder vikleren med 
Jordens bevægelse, den universelle helhed og understreger den fælles indsats mod en bedre 
Verden. 

Alle, der vikler lidt eller meget, slår en kridtstreg på den medfølgende jerntavle, som et ekstra 
bidrag til fællesskabet. 

Første #Dialoghjul blev sat i gang sept.’22. Snart sættes to mere i gang i Odense: Hos Public 
Intelligence, Nykredit og Milling Hotels. #Dialoghjulet sendes rundt til virksomheder med ca. 4 
ugers intervaller. Den virksomhed, der har hjulet, udvælger og aftaler overdragelse med en anden 
virksomhed. #Dialoghjulet vikles og skifter placering, indtil det færdigt. Så skal det sælges og 
opstilles, hvor Verdensmålene er i spil i produktionen eller strategien. Overskuddet fra salget 
doneres til oplagte NGO’er. Hvordan slut- og salgsprocessen præcis bliver, arbejder vi fortsat på.   

         
 
Med til #Dialoghjulet følger: 
  
*  En aftalekontrakt og vejledning i at bruge hjulet, Brugen skal   
   gøres synlig og fortællende på bl.a. SoMe.  
*  En kasse med oprullet genbrugsgarn.  
*  10 spørgsmål, til at styrke samvær, samtale, eftertænksomhed.  
*  Farvekridt og en jerntavle til kridtstreger. 
*  Et inspirerende oplæg om regenerativ udvikling og ledelse   
   samt en kreativ workshop, hvor deltagerne med hænderne,  
   forskellige natur- og genbrugsmaterialer bliver skarpere på,  
   hvordan deres personlige klimaaftryk kan minimeres. Oplæg  
   og workshop tilkøbes og skræddersys efter aftale.  
 
Er det en oplagt for dig og din virksomhed at sætte gang i 
#Dialoghjulet? Så kontakt os. Du kan altid opleve et hjul i 
funktion på værkstedet i Svendborg.  

Vi gør Verdensmål til hverdagsmål og TAK for dit bidragѮѯѰѱ 
 
Kærlig hilsen 
Værkstedet B:B:H 
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