
Program for Folkemødet Bornholm i Vartov 

17. juni kl. 9-22 

 

 

 

 

Folkemøde-satellit i København  

Et samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd, Folk og 

Sikkerhed, Grænseforeningen og Grundtvigsk Forum  

  



Scenen i Vartovs Grønnegård 
 

09.00 – 09.30 

Velkomst og tale ved overborgmester Lars Weiss 

Velkomst ved Københavns overborgmester Lars Weiss (S) 

09.45 – 10.30 

Morgen med Mening: Anne Skare beskriver den fremtid, vi skal være samfund i  

Med et lynforedrag vil fremtidsforskeren Anne Skare forklare, hvorfor hun mener, at vi står midt i en overgang, 

hvor vi skal vælge mellem to forskellige måder at leve på, arbejde på og være sammen på. 

Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd  

10.45 – 11.30 

Hvad betyder Forsvaret for dig som borger?  

Forsvaret har siden Den Kolde Krigs afslutning været gennem en større forandring af organisationen, opgaverne 

og den politiske interesse. I dag ser vi i langt større grad, at Forsvaret skal løse flere opgaver nationalt. Hvad 

betyder det for det moderne samfund og dig som borger? 

Til debatarrangementet vil vi også sætte fokus på det kommende forsvarsforlig. Herunder de politiske 

prioriteringer, og hvad det vil betyde for Forsvaret, samfundet og Danmarks internationale forpligtelser. 

 

Arrangør: Folk & Sikkerhed og Atlantsammenslutningen 

11.45 – 12.30 

Syng, spis og snak  

Idrætshøjskolen Bosei inviterer til fællessang med et udvalg af sange fra den nye Højskolesangbog. Mærk 

fællessangen, nyd din frokost i gården og få dig en snak med den, du sidder ved siden af. 

Vært: Elever og lærer fra Idrætshøjskolen Bosei, Akkompagnement: Kenneth Retslov på klaver, forstander på 

Idrætshøjskolen Bosei. Magnus Riis på bas, underviser på Idrætshøjskolen Bosei. 

 

Arrangør: Idrætshøjskolen Bosei og Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

12.45 – 13.30 

Fra bøf til bønner – klima og kost med god smag 

Sundhedsstyrelsen officielle kostråd guider ikke blot danskerne til et sundere helbred, men også til en sundere 

klode. ”Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk”, ”Spis mindre af det søde, salte og fede” og ”Sluk tørsten i 

vand”. Hvordan omsættes styrelsens påbud til måltider, som den almene befolkning har lyst til at spise? Hvordan 

gør vi grøntsager og bælgfrugter til et positivt tilvalg? Og hvordan flytter vi fokus væk fra det vi ikke må spise, hvis 

vi skal sikre en bæredygtig fremtid? 

Arrangør: Ubberup Højskole og Folkehøjskolernes Forening i Danmark 

13.45 – 14.30 

Kulturelle fællesskaber redder bæredygtigheden  

Trangen til fællesskab er en uvurderlig ressource for den bæredygtige fremtid. Kun i fællesskab og med fælles 

indsatser og løsninger der favner alle, kan vi udforske genbrug, dyrke omtanken og gennemføre fornuftigt forbrug 

og liv. Men kulturpolitikken bremser udfoldelsen af fællesskaberne! Hvordan bremser kulturpolitikken det, og ikke 

mindst hvorfor? Og hvad skal politikerne gøre i stedet? Jane Sandberg, forfatter (bl.a. ”Come together”), 

samfundsdebattør og direktør for Enigma Museum udfordrer kulturpolitikken, viser hvordan de snærende bånd 



skal løsnes og tegner mulighederne op. Spørgsmål stilles af Lise Seisbøll, bestyrelsesmedlem i Fora 

oplysningsforbund - og du som tilhører er velkommen til at blande dig. 

 

Arrangør: FORA 

15.00 – 16.00 

Hvordan skal EU se ud i fremtiden? 

Da Kommissionsformand Ursula von der Leyen i maj lancerede Konferencen om Europas Fremtid, lovede hun at 

give alle EU-borgere større indflydelse på, ”hvordan EU fungerer for dem.” Det er altså nu, borgerne i EU har 

chancen for at påvirke deres egen fremtid! Emnerne på dagsordenen spænder vidt; fra klimaforandringer over 

sundhed til demokrati. Om der ligefrem er åbnet for ændringer i EU’s såkaldte ”grundlov”, traktaten, er tvivlsomt, 

men EU-Parlamentet, Kommissionen og EU’s stats- og regeringsledere har i hvert fald lovet at lytte til borgernes 

ønsker. Kom og fortæl formand for Europaudvalget i Folketinget Eva Kjer-Hansen (V) samt de folkelige 

organisationer, der arbejder med EU-oplysning, hvordan du mener, EU’s fremtid bør se ud – og hør deres bud på, 

hvad konferencen skal bruges til. 

Paneldeltagere: Lone Loklindt (Nyt Europa), Susanna Dyre-Greensite, (Folkebevægelsen mod EU), Tobias Marney, 

(Europæisk Ungdom). Moderator: Rasmus Nørlem Sørensen (DEO)  

 

Arrangør: Demokrati i Europa Oplysningsforbundet, Nyt Europa, Folkebevægelsen mod EU, Europabevægelsen, 

Europaparlamentets Repræsentation i Danmark og Europanævnet  

16.45-17.45 

100-året for Genforeningen: Koncert med Sigurd Barrett  

100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark festligholdes med en koncert med Sigurd Barrett, der på 

musikalsk maner vil fortælle historien om Genforeningen. Koncerten indledes med en tale ved Gitte Hougaard-

Werner, formand for Sydslesvigsk Forening. Peter Skov-Jakobsen, formand for Grænseforeningen, afrunder 

genforeningsmarkeringen. 

Arrangør: Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening 

19.15 – 19.35 

Koncert ved kammerorkester  

Musikalsk indslag med et mindre kammerorkester.  

Arrangør: Amatørernes Kunst & Kultur Samråd  

20.00 – 20.45 

Skolepolitisk topmøde  

Hvordan ser fremtidens lærer ud i Danmark? Hvad skal en lærer kunne og hvad skal en lærer prioritere i 

undervisningen og dannelsen af vores børn – og hvad betyder de forventninger, vi har og de krav, vi stiller til 

fremtidens lærer for udformningen af vores læreruddannelser?  

Deltag i debatten på Folkemødets skolepolitiske topmøde, hvor vores ordstyrer (TBA) forsøger at indkredse 

forestillingen om fremtidens lærer i samtale med repræsentanter for skoler og læreruddannelser på tværs af 

Danmark. Mød forperson for de lærerstuderende Caroline Holdflod Nørgaard, idemand til en ny fri 

læreruddannelse Morten Kvist, institutchef på Københavns Professionshøjskole Lis Madsen og formand for 

Danske Skoleelever Esther Vyff.  

Arrangør: Grundtvigsk Forum  

21.00 – 21.45 

Godnatsang og afslutning  

Arrangør: Vartovkollegiet  



Scenen i Store Sal 
 

09.45 – 10.30 

Hvordan får du det bedste ud af Folkemødet?  

Få gode råd til hvordan du bliver en bedre og mere engageret tilhører til taler og debatter på Folkemødet. 

Arrangør: Rhetor 

10.45 – 11.30 

Paneldebat: konsekvenserne af digitale krænkelser 

I anledning af Folkemødet sætter StopChikane fokus på digitale krænkelser og hvordan de griber sig ind i ofrenes 

sociale tilværelse og påvirker livsaspekter som jobmuligheder, økonomi og velbefindende. I debatten skal vi tale 

om konsekvenserne af digitale krænkelser for voksne ofre og diskutere, hvordan vi håndterer krænkende 

handlinger på nettet i en tid, hvor verden bliver mere og mere digital. Hvad kan vi som samfund gøre for at hjælpe 

ofrene af digitale krænkelser bedre? Og hvad skal der til for at komme de forskellige digitale krænkelser til livs? 

 

Arrangør: Dansk Kvindesamfund  

12.00 – 12.45 

Kirkepolitisk topmøde 

Den politiske værdidebat handler ofte om religion og politik. Samtidig har kirkepolitikken ikke stor politisk 

bevågenhed. Det er i grunden et paradoks, men er det også et problem? 

Kristendommen er fortsat en væsentlig identitetsmarkør for størstedelen af befolkningen i Danmark. Lige nu ser 

man endda konturerne af en tendens til en fornyet interesse for kristendommen hos flere offentlige personer, der 

fortæller om deres nye tro. Spørgsmålet er, hvilken rolle kirkerne spiller for troen i Danmark i dag. Og hvordan 

arbejder man med tro i den politiske udvikling af Danmark i 2021?  

 

Arrangør: Grundtvigsk Forum  

13.15 – 14.00 

Er du grøn når du er klog? Folkeoplysning i global klimakamp 

Er du grøn når du er klog? I dette publikumsinddragende oplæg ser vi på forholdet mellem folkeoplysning og 

global klimakamp. Med eksempler fra Sydøstasien, Latinamerika, Afrika og Danmark spørger vi, hvordan et oplyst 

civilsamfund kan skabe politisk pres for grønne reformer. 

Det bliver en billedbåret rejse fra klimaflygtninge i Caribien til klimademonstrationer i København. Sammen vil vi 

undersøge og debattere, om viden kan gøre en forskel, eller om klimapolitik udelukkende bestemmes af hård 

magt, økonomiske interesser og institutionel opbygning. Dermed bliver vi også klogere på, om 

folkeoplysningsforbund i Danmark, i Europa og i verden kan spille en rolle for en mere bæredygtig fremtid. 

Undervejs laver vi quizspørgsmål og afstemninger blandt publikum. 

Oplægsholder Troels Stru Schmidt er ph.d. i global udvikling, tidl. FN-ansat, folketingskandidat og medlem af 

SFOF’s bestyrelse. 

 

Arrangør: Socialistisk Folkeoplysningsforbund 

14.15 – 15.00 

Danskerne findes i mange modeller 

Hvordan er det at leve med flere kulturer i Danmark, hvor de fleste kun har én? Tre unge bindestregsdanskere, 

dansk-tyske Sophie, dansk-palæstinensiske Mohammed og estisk-fransk-polske Etienne Rapacki, fortæller med 



udgangspunkt i bogen ”Danskerne findes i mange modeller”, der er udkom 21. maj. Moderator er Özlem Cekic, 

debattør og tidligere folketingsmedlem.  

De tre unge enten er eller har været en del af Grænseforeningens Kulturmødeambassadører (KMA), der er et 

korps af unge bindestregsdanskere, der går i dialog om identitet og danskhed.  

 

Arrangør: Grænseforeningen 

15.15 – 16.00 

Dansk arbejde i Sydslesvig er afhængigt af en åben grænse 

Vær med, når vi byder på debat om betydningen af en åben passage hen over den dansk-tyske grænse, og 

hvordan pandemibekæmpelsen koordineres bedre i den dansk-tyske grænseregion. I kampen mod COVID-19 var 

den danske regering nødt til at lukke den dansk-tyske grænse. Et indgreb, der gjorde ondt på det danske 

mindretal og på det grænseoverskridende samarbejde. I mange år har vi i grænselandet arbejdet på at lade 

skillelinjen mellem regionerne nord og syd for grænsen forsvinde. Danske kunstnere har forsynet os med aktuel 

kultur, arbejdskraft har beriget ”udkantsområder”, og det danske mindretal har uden hindringer kunne fungere 

som en aktiv del af det danske fællesskab. Men pludselig var den der igen: Skillelinjen. Med lukningen af 

grænsen vendte udfordringerne tilbage, og nu har der i over et år været tale om en meget lukket og tydelig 

grænse. Situationen har tydeliggjort, hvor sårbart det danske mindretal er, og hvor hårdt lukninger rammer et 

grænseland. 

Arrangør: Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening 

16.30 – 17.15 

Hvad betyder Beredskabet og Hjemmeværnet for samfundet?  

Da COVID-19 krisen indtraf, blev beredskabet aktiveret og tusindvis af frivillige har hjulpet til helt fra første dag. 

Men hvad har de og resten af beredskabet betydet for trygheden i samfundet, og hvad er fremtiden for vores 

beredskab, så du som borger kan føle dig tryg? 

Beredskabet og Hjemmeværnet har aldrig siden afslutningen af Den Kolde Krig haft så stor betydning for vores 

alle sammens tryghed i dagligdagen. Tusindvis af frivillige og en stærk organisering betyder, at du som borger har 

kunnet være meget mere sikker under COVID-19. 

Men hvad er fremtiden for Beredskabet og Hjemmeværnet, og hvordan sikrer vi, at erfaringerne fra COVID-19 

bliver brugt bedst muligt i beredskabet i fremtiden? 

 

Arrangør: Folk og Sikkerhed  

20.00 – 20.45 

Kvinder, kultur og konflikt i Belarus 

Det fik hele verdens opmærksomhed, da Belarus’ kvinder gik forrest i de voldsomme politiske protester i 2020. 

Iført hvide klæder og blomster vakte de håb om en fredelig og stabil fremtid, men deres opråb havde store 

konsekvenser.  

I anledningen af Folkemødet i Vartov inviterer Dansk Kulturinstitut til en samtalesalon, hvor vi inspireret af de 

demokratiske bevægelser i Belarus dykker ned i fænomenet ”mod”. Hvad vil det sige at være modig? Hvad koster 

det? Hvad betyder mod for vores kultur – og samfundsudvikling? Og hvordan bevarer man modet i en turbulent 

tid? 

Omdrejningspunktet for aftenens samtale er Belarus – et land i konflikt og udvikling. Vi zoomer ind på landets 

kvindebevægelse og kulturscene – som begge har betalt en høj pris for deres mod – og modstand. Salonen er 

bygget op omkring en talk, hvor en vært og et panel lægger op til samtale og debat med publikum. 

 

Arrangør: Dansk Kulturinstitut 



Grundtvig-scenen 
 

10.00 – 10.40  

HøjskoleÅnd 1  

Kom og oplev to af højskoledanmarks bedste fortællere, der i bedste højskoleånd lader den levende, personlige 

fortælling være anslag og optakt til samtaler mellem tilhørerne.  

Fortællere: Julie Hauge, højskolelærer og viceforstander på Gerlev idrætshøjskole og tidligere landsholdsspiller i 

fodbold. Joachim Adrian, højskolelærer på Grundtvigs Højskole og tidligere pressefotograf på Politiken. Vært: 

Jonas Møller, Højskoleforeningen.  

  
Arrangør: Folkehøjskolernes Forening i Danmark  

10.50 – 11.30  

HøjskoleÅnd 2  

Kom og oplev to af højskoledanmarks bedste fortællere, der i bedste højskoleånd lader den levende, personlige 

fortælling være anslag og optakt til samtaler mellem tilhørerne.  

Fortællere: Julie Hauge, højskolelærer og viceforstander på Gerlev idrætshøjskole og tidligere landsholdsspiller i 

fodbold. Joachim Adrian, højskolelærer på Grundtvigs Højskole og tidligere pressefotograf på Politiken. Vært: 

Jonas Møller, Højskoleforeningen.  

Arrangør: Folkehøjskolernes Forening i Danmark  

 

12.00 – 12.45 

Er bindestregen mindretallets død?  

I ønsket om at fremme samlivet, fastlægger København-Bonn-erklæringerne fra 1955, at mindretallene nord og 

syd for grænsen nyder de samme rettigheder som flertalsbefolkningen. 66 år senere blusser sprog- og 

kulturdebatten op jævnligt. Konflikten handler ofte om, hvorvidt mindretallet er dansk nok. Denne debat har for 

nyligt åbnet op for bindestregsidentiteten. Nogle mener, at bindestregen netop er mindretallets gevinst, som man 

kan være stolt af - andre ser den som roden til mindretallets aftagende danskhed og foreslår sindelagskontrol 

eller belønningsordninger inden for mindretalsorganisationerne. Diskutér med vores panel om mindretallet har 

behov for at være mere eksklusivt. Hvordan kunne det se ud, og er mere eksklusivitet forenelig med København-

Bonn-erklæringerne, når mindretallene, som vi kender dem i dag, er et resultat af flertalsbefolkningens åbenhed? 

Arrangør: Grænseforeningen Ungdom  

13.15 – 14.15 

Folkekirken i dag: traditionsbrud og nye befolkningsgrupper 

Kom med til debat om folkekirkens fremtid ud fra pointer fra nyudgivelsen Religiøsitet og Forholdet til Folkekirken 

2020. 

Arrangør: Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter 


