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DET GI’R VI

For hver kWh 
du bruger, giver 

Energinord 2 øre til 
Lys i Afrika-projektet

Værd at vide

INGEN BINDING

Der er ingen binding 
– du kan altid skifte 
elprodukt med en 

måneds varsel

LAVE PRISER

Din pris afspejler markedet 
for klimavenlig strøm – du 
kan følge prisen på vores 

hjemmeside

KLIMAVENLIG

Lys i Afrika er strøm fra danske 
vindmøller, der er under 2 år 
gamle, og et bidrag til udbre-
delsen af vedvarende energi

Lys i Afrika

Strømmen får du fra nye danske vindmøller, og har du et forbrug som gennemsnittet, 
giver du to familier en solcellelampe – hvert år! Med Lys i Afrika kan du altså for få kroner 

om året gøre en reel forskel for både mennesker og miljø. 

Lys i Afrika er et bidrag til udbredelsen af 
vedvarende energi og en tiltrængt hjælp til familier 

i Uganda, hvor strøm er en mangelvare. 

Besøg vores hjemmeside                        

energinord.dk
Ring til os

7015 1670



Støt Lys i Afrika

Besøg vores hjemmeside                        

energinord.dk
Ring til os

7015 1670
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Når du skifter til Lys i Afrika-strøm, er du med til at gøre en 
stor forskel – både for familier i Uganda og for miljøet. De få 
ekstra kroner, du betaler, går bl.a. til Energinords indkøb af 
vindmøllestrøm, der koster mere end almindelig strøm.  
Prisen afhænger af dit forbrug. I produktguiden på vores 
hjemmeside kan du indtaste dit forbrug og sammenligne 
vores produkter på bl.a. pris. 

I Uganda har 80 % af befolkningen ingen strøm, og selv de mest 
simple gøremål besværliggøres. Her er der mørkt 12 timer i  døgnet, 
og befolkningen må bruge hjemmelavede petroleumslamper for at 
kunne se. Men petroleum er dyrt og giftigt og udgør så stor en brand-
fare, at mange ikke bruger myggenettet, der skal holde malaria myg 
ude. Med en Little Sun-solcellelampe får de en forureningsfri lyskilde, 
der tillader dem at lave håndarbejde om aftenen, som de kan sælge 
på lokale markeder. De får lys til at lave mad, til at lave lektier, til at gå 
på toilettet og til at se hinanden. Og børnene undgår at få øjen- 
betændelse fra petroleums lampernes giftige røg. 

Lys til livet 

Skift til Lys i Afrika-strøm 

ENERGINORD  

Med Lys i Afrika har vi hos Energinord mulighed for at bringe 
vores kerneydelse, strøm og lys, til mennesker, der i dag må leve 
uden. Alle penge, der bliver givet til Lys i Afrika, går ubeskåret 
til JEEP Folkecenters indkøb og uddeling af solcellelamper i 
Uganda. Lys i Afrika er ikke en del af Energinords eget regnskab, 
og vi trækker ingen penge ud af projektet.

JEEP 

Græsrodsbevægelsen JEEP, Joint Energy and Environment Projects, 
kæmper for at bedre levevilkårene i Uganda på en miljømæssig forsvarlig 
måde. JEEP har været en del af Lys i Afrika-projektet siden 2010 og står 
for distributionen af solcellelamperne. JEEP underviser desuden i, hvordan 
lampen bruges. For midlerne fra Lys i Afrika har JEEP også uddannet 
lokale elektrikere i de områder, hvor solcellelamperne er delt ud.

Et samarbejde mellem 

Køb strøm med hjertet.  
Det er nemt at skifte på www.energinord.dk.

DIT BIDRAG 
GØR EN FORSKEL 

PRIMO DECEMBER 2015 HAVDE VI 
SENDT 33.684 LAMPER TIL UGANDA

DET SVARER TIL 
4.600 TON CO2 SPARET OM ÅRET

Køb en lampe

Når du køber en solcellelampe, køber du reelt to – en til dig selv og 
en til en familie i Uganda. Derudover går 10 kr. af købsprisen ubeskåret 
til opsætning af solceller på skoler og sundhedscentre i Uganda. 
Lampen koster 195 kr. og kan købes på www.lysiafrika.dk.

Giv et bidrag 

Du kan også vælge at give et bidrag, som går ubeskåret til indkøb af 
solcellelamper til projektet. Besøg www.lysiafrika.dk, og vælg, hvor 
meget du ønsker at støtte med. Minimumsbeløbet er 50 kr.  


