
Værd at vide 
Folkemødet Bornholm i Vartov  

 

Hvad er Folkemødet Bornholm i Vartov?  

Folkemødet kommer i år til København som en endags-festival.  

Årets folkemøde på Bornholm foregår 17.–19. juni for et begrænset antal mennesker på grund af de gældende 

restriktioner som følge af COVID-19. For at kunne give så mange mennesker som muligt mulighed for at deltage i 

folkemødets samtaler og debatter, arrangeres som noget særligt i 2021 også et digitalt folkemøde den 17. juni. 

På samme dag er der mulighed for at deltage fysisk i en folkemøde-satellit i den historiske bygning Vartov ved 

Rådhuspladsen i København.  

Hvor og hvornår foregår det?  

Folkemødet i Vartov foregår 17. juni 2021 kl. 9-22. Vartov ligger på Farvergade 27 i København K.  

Hele dagens program live-streames og kan tilgås på Folkemødets digitale platform. Se mere på 

www.folkemoedet.dk.  

Hvad kan jeg opleve på dagen?  

Folkemødet i Vartov har et program med fokus på folkeoplysningens og civilsamfundets betydning for 

genåbningen af Danmark. Programmet byder på debatter, taler, oplæg og koncerter om alt fra EU- og 

sikkerhedspolitik, aktuel kirke- og kulturpolitik til digitale krænkelser, det bæredygtige måltid eller det at være ung 

med en bindestregsidentitet. Det samlede program er offentliggjort og kan ses på www.grundtvig.dk/folkemoede, 

www.graenseforeningen.dk og www.dfs.dk.  

Hvem står bag?  

Folkemødet Bornholm i Vartov er udviklet i et samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd, Grundtvigsk 

Forum, Grænseforeningen og Folk og Sikkerhed.  

I det samlede program for dagen deltager følgende organisationer og foreninger: Oplysningsforbundet FORA, 

Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Ubberup Højskole, Idrætshøjskolen Bosei, Atlantsammenslutningen, DEO, 

Europabevægelsen, Nyt Europa, Folkebevægelsen mod EU, Europa-Parlamentets Repræsentation i Danmark, 

Europanævnet, Sydslesvigsk Forening, Amatørernes Kunst og Kultur Samråd, Rhetor, Vartovkollegiet, Dansk 

Kvindesamfund, Dansk Kulturinstitut, Flensborg Avis, Grænseforeningen Ungdom og Folkekirkens Uddannelses- 

og Videnscenter.  

Hvordan får jeg adgang?  

Det er gratis at deltage i Folkemødet i Vartov.  

På grund af corona-restriktioner er der begrænset antal pladser. For at være sikker på at få adgang, kan du hente 

en billet til arrangementet www.grundtvig.dk/folkemoede. Alle gæster til Folkemødet i Vartov vil blive bedt om at 

fremvise et gyldigt coronapas.  

Vi overholder alle gældende restriktioner i forhold til corona. Vi sørger for, at der ikke er for mange mennesker 

samlet på et sted, at der er tilstrækkelig plads mellem alle. Der vil derudover være rigelige mængder af håndsprit.  
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Skal jeg tørste og sulte?  

Til Folkemødet i Vartov kan man købe mad og drikke hele dagen. Ubberup Højskole og det københavnske by-

landbrug Byggaard står for dagens måltider, og Grundtvigsk Forum sælger drikkevarer hele dagen.  

Vi overholder alle gældende restriktioner i forhold til corona i forbindelse med servering af både mad og drikke.  

Er der adgang til toiletter og handikapfaciliteter?  

Der er adgang til toiletter i Vartov. Der vil være skiltning på dagen. For gangbesværede og folk i kørestol er der 

elevator op på første sal i opgang H til de to indendørs scener samt toiletter.   

Skal jeg have corona-pas og hvad er restriktionerne?  

Du skal have corona-pas for at deltage i Folkemødet i Vartov.  

Al sikkerhed omkring arrangementet er planlagt i samarbejde med Roskilde Festival Experience, der er 

sikkerhedseksperter i forhold til at afvikle større events, så de lever op til gældende corona-restriktioner.  

Alle events på dagen vil være med siddende publikum og der er et begrænset antal pladser jævnfør de gældende 

corona-retningslinjer.  

Må jeg selv tage en stol med?  

Nej, vi har sørget for at sætte stole op. På grund af corona-restriktioner skal publikum være siddende og inddelt i 

sektioner. Vi lukker altså ikke flere ind, end dem der er siddepladser til.  

Hvad hvis det er dårligt vejr på dagen?  

I tilfælde af regn er det en god ide at medbringe en paraply og regntøj. Vi lover tørvejr på de to indendørs scener, 

men siddepladserne i grønnegården er ikke overdækket  

Hvordan kommer jeg til Vartov og kan jeg parkere i nærheden?  

Der går Metro til Rådhuspladsen, og hvis du er i bil, kan du parkere i en parkeringskælder ved Blox eller 

Industriens Hus. Kommer du cyklende, kan du parkere din cykel på Regnbuepladsen lige ved siden af Vartov.  


