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OVERBLIK 

Fondes aktiviteter på Folkemøde 

 

TORSDAG 

 

Lev med den! Hvordan vil vi bo og arbejde efter pandemien? 

Mads Steffensen spørger: Forandrede pandemien noget? Har vi glemt det hele inden den næste kommer? 

Tidspunkt: 12:00 - 12:50 

Realdania 

Placering: F - Ved Folkemødehuset F11 - Primetime 

Eventbeskrivelse: Vi købte sommerhuse og sang fællessang fra altanerne. Vi lærte at arbejde hjemmefra og 

fik en fornemmelse af, at livet kunne leves på en helt anden måde, mens vi holdt afstand og sprittede af. Men 

hvad har vi reelt taget med os efter pandemien? Skal og vil vi leve anderledes fremover, eller falder vi tilbage 

i gamle vaner, mens vi venter på den næste? Foreningen Realdania inviterer til debatsamtale med afsæt i 

indsatsen ’RESPOND – rammerne for den nye hverdag’. Her undersøger en række forskere og 

innovationseksperter, hvordan pandemien har påvirket os, og hvilke løsninger, der skal til for at få et mere 

robust bygget miljø. Kom og hør et par overraskende svar. Mads Steffensen udfordrer panelet og inddrager 

publikum i dilemmaerne. 

Deltagere: 

Nina Kovsted Helk, Filantropidirektør, Realdania 

Mads Steffensen, Journalist og radiovært, Selv 

Lars Pico Geerdsen, Institutleder, BUILD, Aalborg Universitet 

Henrik L. Bang, Direktør, Bygherreforeningen 

 

Mythbuster: Den store udflytning 

Tine Gøtzsche leder samtalen, når panelet vender de myter, der lever i sfæren mellem land og by. 

Tidspunkt: 13:00 - 13:50 

Realdania 

Placering: F11 – Primetime, F - Ved Folkemødehuset 
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Eventbeskrivelse: ‘Danskerne flytter på landet’ stod der i dagspressen, mens pandemien rasede, for nu vil vi 

alle plukke egne høns og gro grønne asparges. Eller hvordan? For hvad er egentlig op og ned, sandt eller falsk, 

når det kommer til de myter, der præger samtalen om livet på landet, og forskellen mellem land og by. Vær 

med når panelet diskuterer, hvordan vi sikrer en god balance mellem land, by og bi i fremtidens Danmark. 

Deltagere: 

Pia Heike Johansen, Lektor, Syddansk Universitet 

Stine Lea Jacobi, Programchef, Realdania 

Steffen Damsgaard, Formand, Landdistrikternes Fællesråd 

Tine Gøtzsche, Moderator, Tine Gøtzsche 

 

Husk de pårørende børn i Tiårsplanen for psykiatrien! 

Børn af forældre med psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har brug for. Husk dem i Tiårsplanen. 

Tidspunkt: 13:15 - 14:00 

Psykiatrifonden, Børns Vilkår, Ole Kirk’s Fond 

Placering: J32 - Børne- og Ungescenen, J - Kæmpestranden 

Eventbeskrivelse: Børn i familier med psykisk sygdom har brug for at blive set og støttet. Børnene går under 

radaren i vores sundhedssystem, der har fokus på patienten. Men de trives ofte dårligere end andre børn, og 

over halvdelen af alle børn, hvis forældre har svær psykisk sygdom, får selv en psykisk sygdom, før de fylder 

30 år. I dag er det langt fra sikkert, at der spørges til børnene, når en forælder er i kontakt med psykiatrien, 

socialpsykiatrien eller diagnosticeres med psykisk sygdom hos egen læge. Selvom her er oplagte muligheder 

for at afklare om, der er børn, og hvordan familien skal hjælpes. Der skal være målrettede tilbud, og børnene 

skal have adgang til dem. Men i dag der er kun tilbud til børn, som er pårørende til forældre med psykisk 

sygdom i halvdelen af landets kommuner. Børnene skal opspores og have den rigtige hjælp, så de trives her 

og nu, og så deres risiko for selv at blive syge med psykisk sygdom reduceres. Hvordan inviterer 

Psykiatrifonden og Børns Vilkår til debat om. 

Deltagere: 

Trine Torp, Medlem af Folketinget, Socialistisk Folkeparti 

Emma, Ung, Psykiatrifonden 

Tina Mastrup, Projektleder, gruppeleder, fagkonsulent, Psykiatrifonden 

Elias, Ung, Psykiatrifonden 

Magnus Heunicke, Sundhedsminister, Socialdemokratiet 
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Havet i fokus - Ivandet 

Dyk med ned under havoverfladen og hør hvordan vores projekter arbejder med at forbedre havmiljøet. 

Tidspunkt: 13:30 - 14:15 

Velux Fonden 

Placering: H14 - Skonnerten Freia - havet til debat, H - Allinge Havn 

Eventbeskrivelse: Det danske havmiljø er presset fra flere kanter, og der er behov for ambitiøse indsatser for 

at vende udviklingen. Dyk med ned under havoverfladen, når Ivandet fortæller om, hvordan de arbejder med 

at udbrede kendskabet til det kystnære havmiljø omkring Bornholm igennem indsamling af viden om havet 

og bringe den viden helt tæt på befolkningen. Projektet holder til på Tejn Havn på Bornholm og ønsker at 

åbne folks øjne og sind for den skjulte verden under overfladen. Gennem mere viden om den ukendte kyst- 

og havnatur omkring Bornholm og med udgangspunkt heri gennemfører projektet konkrete 

miljøforbedrende tiltag. 

Deltagere:  

Emilie Hejlesens, Formidlingsansvarlig, Ivandet 

 

Er der plads til kunst i krisetid? 

Hvilken plads skal kunst og kultur udfylde, når krisen raser rundt om os? 

Tidspunkt: 13:45 - 15:00 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Krigen buldrer på det europæiske kontinent, klimakrisen spidser til og giver os få år til at 

handle. Vi er i en global pandemi, der sætter os på prøve som nation og befolkning. Hvad skal vi med kunsten 

i krisesamfundet? Har vi slet og ret tid til kunst og kultur, når krisen raser rundt om os? Ny Carlsbergfondet 

inviterer til debat med en række spændende personer fra kultur- og samfundsdebatten. 

Deltagere: 

Deltager, Repræsentant, Ny Carlsbergfondet 

 

Har pandemien forandret samfundet? 

Mads Steffensen spørger: Står håndspritten alene tilbage, eller vil vi se forandringer i samfundet? 

Tidspunkt: 14:00 - 14:50 

Realdania 
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Placering: F11 – Primetime, F - Ved Folkemødehuset 

Eventbeskrivelse: Hvad står der egentlig tilbage efter Corona, og hvad tager vi med os? Hvad får det af 

betydning for vores bymiljøer, bygninger og livskvalitet? Vil vi se store forandringer, eller vil det primært være 

håndspritten, der står alene tilbage? Mads Steffensen udfordrer panelet og inddrager publikum. Foreningen 

Realdania har inviteret flere end 20 forskere og videnspersoner til at skrive en række essays, samlet i 

udgivelsen ’Refleksioner fra en pandemi’. Her reflekterer de hver især – ud fra hver deres fagligheder – over, 

hvilken indflydelse COVID-19 har haft. Og hvordan pandemien kan skabe potentiale for blivende forandringer 

med nye og bedre løsninger. Kom og mød nogle af forfatterne og Realdanias adm. direktør til en 

debatsamtale, der bringer os ind i byerne og ud på landet. Ind i hjemmet og ud på arbejdspladsen. Ind i 

foreningsfællesskaberne og ud i kulturlivet. 

Deltagere: 

Jane Sandberg, Museumsdirektør og forfatter, Enigma 

Jesper Nygård, Administrerende direktør, Realdania 

Marie Stender, Seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet 

Pia Heike Johansen, Lektor, Syddansk Universitet 

Mads Steffensen, Journalist og radiovært, Selv 

 

Følsom i en ufølsom verden? 

Hvad kan vi alle lære af kunstnere og personer, der har følelser som deres primære arbejdsredskab? 

Tidspunkt: 15:00 - 15:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Hvordan arbejder man professionelt med følelser, og hvad kan vi alle lære af kunstnere og 

personer, der har følelser som deres primære redskab til kunstnerisk udtryk. Vi lever i en hyper rationel og 

kompleks tid, hvor publikum flokkes til koncerter, udstillinger, litteratur mm., hvor det følsomme menneske 

er i fokus, og hvor følelser møder deres publikum. Debat om følelser i en ufølsom verden. 

Deltagere: 

Christine Buhl Andersen, Forkvinde, Ny Carlsbergfondet 

 

X-faktor på landet 

Hvad er de levende landsbyers X-faktor? Og hvad med dem, der kigger landsbydøden i øjnene? 

Tidspunkt: 15:00 - 15:50 
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Realdania 

Placering: F11 – Primetime, F - Ved Folkemødehuset 

Eventbeskrivelse: Hvorfor blomstrer nogle lokalsamfund i landdistrikterne, mens andre visner? Har de 

velfungerende landsbyer en særlig X-faktor? Og kan det sættes på formel? Netop nu er forskere ved at 

analysere, hvilke faktorer, der kendetegner de landsbyer, der blomstrer og udvikler sig positivt – og hvilke, 

der kendetegner det modsatte. Kan vi bruge den viden til at kigge i krystalkuglen – og hvad gør vi, når den 

forudsiger en landsbys død? Hvad tror du, der giver liv og lyse fremtidsudsigter i landsbyerne? Deltag i 

debatten, der udforsker landsbyernes X-faktor. 

Deltagere:  

Anja Jørgensen, Professor, Aalborg Universitet 

 

Kom i mål med midler fra Nordea-fonden 

Deltag i dialogmøde med Nordea-fonden: Hør om støttemuligheder og bidrag med dine input. 

Tidspunkt: 15:00 - 16:00 

Nordea-fonden 

Placering: A12 - NaTour - Naturmødet ruller ud til dig, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Nordea-fonden støtter projekter og aktiviteter, som fremmer gode liv i Danmark inden for 

sundhed, motion, natur og kultur. Men hvor er behovene og potentialerne størst? Deltag i dialogmøde på 

Folkemødet og bliv klogere på fondens støtteområder og aktuelle støttemuligheder - og bidrag med dine bud 

på de væsentligste udfordringer samt dine input til, hvor fondsmidlerne gør bedst nytte. Mødet tager afsæt 

i fondens fire støtteområder: > Børn og unge godt på vej: Projekter, som fremmer børn og unges muligheder 

for at folde sig ud og vokse ind i livet sammen med andre. > Ud i det fri: Projekter, som øger mulighederne 

for at komme ud i det fri, og som motiverer flere til et aktivt natur- og friluftsliv. > Lyst til at deltage: Projekter, 

som motiverer flere til at tage del i og ansvar for fællesskabet, foreningslivet og demokratiet. > Liv i det lokale: 

Aktiviteter, der styrker fællesskaber i lokalområdet. 

Deltagere: 

Henrik Lehmann-Andersen, Direktør, Nordea-fonden 

Sara Line Bohn, Projektchef, Nordea-fonden 

Anna Marie Krarup, Projektkonsulent, Nordea-fonden 

Christine Paludan-Müller, Uddelingschef, Nordea-fonden 

Tine Wickers, Kommunikationschef, Nordea-fonden 

 

Kan I få støtte fra Nordea-fonden? 
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Har I et projekt, som skaber gode liv – men mangler midler? Måske kan Nordea-fonden støtte. 

Tidspunkt: 16:00 - 16:30 

Nordea-fonden 

Placering: A12 - NaTour - Naturmødet ruller ud til dig, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Har I en god idé til et projekt eller en aktivitet, som skaber fællesskab og aktivitet – men 

mangler I midlerne? Måske kan I få støtte fra Nordea-fonden, der støtter projekter og aktiviteter, som 

fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Foreninger og organisationer i hele landet kan 

opnå støtte. Mød os på Folkemødet og få en hurtig vurdering af jeres projektidé – og et svar på, om det er 

relevant for jer at søge støtte fra Nordea-fonden. 

Deltagere: 

Anna Marie Krarup, Projektkonsulent, Nordea-fonden 

Christine Paludan-Müller, Uddelingschef, Nordea-fonden 

Henrik Lehmann-Andersen, Direktør, Nordea-fonden 

Sara Line Bohn, Projektchef, Nordea-fonden 

Tine Wickers, Kommunikationschef, Nordea-fonden 

 

24 spørgsmål til professoren 

Hvad karakteriserer trusselsbeskeder? Hvordan undersøger man dem og med hvilket formål? 

Tidspunkt: 16:00 - 16:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: I denne særudgave af sit radioprogram inviterer videnskabsjournalist Lone Frank professor 

Tanya Karoli Christensen til en samtale om trusselsbeskeder og deres sproglige karakteristika, og hvad vi kan 

lære af hverdagens skriftsprog. Tanya Karoli Christensen forsker i dansk sprog og grammatik med særlig fokus 

på sproglige trusler, der fremsættes på skrift. I sine undersøgelser tager hun afsæt i grundforskningens 

principper og tilgange. Men af og til hjælper hun også politiet med at opklare kriminalsager. 

Deltagere: 

Lone Frank, Videnskabsjournalist og forfatter, Videnskabsjournalist og forfatter 

Tanya Karoli Christensen, Professor, Københavns Universitet 

 

Sådan hjælper vi børn i familier med alkohol og stofmisbrug 
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Kom og vær med når vi drøfter hvorfor det er en fornuftig investering at opspore børnene i tide. 

Tidspunkt: 16:15 - 16:45 

Ole Kirk’s Fond 

Placering: J32 - Børne- og Ungescenen, J - Kæmpestranden 

Eventbeskrivelse: Fri af Misbrug Familierådgivning bidrager med et visionært bud på hvordan vi kan investere 

i at opspore og hjælpe flere børnefamilier belastet af alkohol eller stofmisbrug. For at forebygge eksempelvis 

anbringelser må vi først finde de børn der har brug for hjælp. Anne-Camilla Nielskov foreslår at vi vender 

opsporing på hovedet og inddrager civilsamfundet. I stedet for kun at kigge efter tegn hos børnene skal vi 

løfte blikket og skabe en omsorgsfuld dialog med forældrene som er en del af problemet, men også den 

uundværlige nøgle til løsningen. Kom og vær med når vi drøfter hvorfor det er en fornuftig investering at 

opspore børnene i tide og hvordan vi kan gøre det bedre end i dag. 

Deltagere: 

Karina Vestergård Madsen, Socialborgmester, Enhedslisten, Københavns Kommune 

Marlene Ambo-Rasmussen, Socialordfører, Venstre 

Laura Rosenvinge, Socialordfører på Københavns Rådhus, Social Demokratiet 

David Adrian Pedersen, Formand, De Anbragtes Vilkår 

Anne Camilla Nielskov, DIrektør, Fri af Misbrug 

 

Slagsmål eller samtale? Fremtiden for den digitale debat 

Tidspunkt: 16:00 - 17:00 

TrygFonden 

Placering: G32 - Lead Agency 

Eventbeskrivelse: Danskerne har for alvor taget de sociale medier til sig som kilde til nyheder og holdninger, 

og over fire mio. danskere har i dag en profil på Facebook. Vi samles i digitale fællesskaber, søger ny viden 

og debatterer alt fra politik og børnepasning til lokal byudvikling. Men tonen på de sociale medier er ofte 

hård, og næsten 7 ud af 10 danskere afholder sig derfor fra at deltage i debatten. En analyse af 

kommentarsporene på offentlige danske Facebooksider viser, at mere end hver 20. kommentar er et 

sprogligt angreb, og en fjerdedel af disse kan karakteriseres som decideret hadtale. Er de sociale medier en 

gave til demokratiet eller med til at underminere det? Har de folkevalgte politikere et ansvar for tonen? Og 

hvad kan vi gøre for at understøtte en mere positiv og konstruktiv debatkultur? Vi tager debatten med 

førende eksperter og bl.a. politikerne Peter Skaarup (DF), Pernille Skipper (EL) og Pernille Beckmann (V) der 

dagligt navigerer i den digitale samtale. 

Deltagere:  
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Pernille Skipper, Ligestillings-, Social- og Psykiatriordfører, Enhedslisten 

Pernille Beckmann, Borgmester (V), Greve Kommune 

Peter Skaarup, Gruppeformand, Dansk Folkeparti 

Adam Holm, Journalist, Freelance 

 

Bærer børn og unge ansvaret for voksnes alkoholkultur? 

Hvordan skal vi hjælpe de børn og unge, der er mærket af deres forældres misbrug? 

Tidspunkt: 16:45 - 17:30 

Ole Kirk’sFond, TUBA 

Placering: J32 - Børne- og Ungescenen, J - Kæmpestranden 

Eventbeskrivelse: Du ligner ikke en, hvis forældre drikker. Det er en sætning, som mange, der vokser op i 

familier, ramt af misbrug, er blevet præsenteret for. Men selv om det ikke kan ses, så kan det at komme i 

anden række – efter alkohol eller piller – sætte sine spor langt ind i børnenes eget voksenliv. Er det fair at 

lade det være op til de unge selv at bryde med de mønstre, som de får med sig hjemmefra, fordi det ikke kan 

ses? Er tiden ved at være moden til at tale om danskeres alkoholkultur? Om hvem der skal bære ansvaret, 

når hyggen kammer over i misbrug? Debatten vil tage udgangspunkt i de forestillinger, som unge, der er 

vokset op i familier ramt af misbrug, ofte bliver mødt med, og den vil komme med bud på, hvordan kan vi 

undgå, at det er børnene, der skal bære ansvaret for den bagside, som danskernes alkoholkultur har. 

Deltagere: 

Helle Hansen, Ung, TUBA 

Liv Dupont, Ung, TUBA 

Isabella Arent, Landsformand og partiformand, Kristendemokraterne 

Marie Brixtofte, foredragsholder og medlem af kommunalbestyrelsen i Gentofte Kommune, Gentofte 

Kommune 

Amanda Marie Sommer, Ung, TUBA 

Casper Lavmand, Ung, TUBA 

Freja Elbrandt, Ung, TUBA 

 

Åbent udvalgsmøde i Uddannelses- og Forskningsudvalget 

Debat om visionerne for forskningen med repræsentanter fra Uddannelses- og Forskningsudvalget. 

Tidspunkt: 17:00 - 17:45 
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Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Landskabet for forskningsfinansiering er under forandring og private fonde spiller med 

stigende bidrag en stadig større rolle. Hvad er politikernes visioner for forskningen og 

forskningsfinansieringen, og hvad sker der når fondene overhaler statens finansiering af forskningen? Har 

private fonde fået for meget magt i dansk forskning, og hvilken betydning vil fondenes øgede bidrag have for 

forskningslandskabet på sigt? 

Deltagere: 

Nynne Bjerre Christensen, Journalist, Selvstændig 

Kasper Sand Kjær, Kultur- og medieordfører, Socialdemokratiet 

Ulla Tørnæs, Medlem af Folketinget, Venstre 

 

Lancering af Ungdomsakademiet for Social Innovation 

Klip snoren på en ny platform for alle unge, som vil skabe det samfund, de drømmer om. 

Tidspunkt: 18:00 - 18:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Vi lancerer Ungdomsakademiet for Social Innovation. En platform, der skal være et 

mødested, hvor unge finder sammen om og udvikler kompetencer til at skabe det samfund, de drømmer om. 

Ungdomsakademiet skal være platformen, der forbinder de unge, som ikke normalt engagerer sig i 

samfundsforhold og det etablerede foreningsliv. Ungdomsakademiet vil derudover være platform for at 

binde ungdomsorganisationer sammen om fælles formål/missioner. 

Deltagere: 

Anders Folmer Buhelt, Akademichef, Akademiet for Social Innovation 

 

Tre skarpe fra Videnskabernes Selskab om klimafremtiden 

Tre professorer svarer på, hvordan klimaforandringerne vil ændre verden. Vi varmer op med en sang. 

Tidspunkt: 18:45 - 19:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 
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Eventbeskrivelse: Hvordan vil verden ændre sig efterhånden som klimaforandringerne bliver værre og 

værre? Og hvad kan vi gøre for at mindske skaderne? Tre professorer og medlemmer af Videnskabernes 

Selskab giver hver deres skarpe bud på, hvordan vores fremtid med klimaforandringer kommer til at se ud. - 

Biolog Carsten Rahbek, Københavns Universitet: Om biosfærens tilstand og naturens bidrag til klimaet - 

Antropolog Kirsten Hastrup, Københavns Universitet: Om de menneskelige samfunds forskellige mulige 

strategier over for klimaforandringerne - Ingeniør Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet: Om tekniske 

løsninger Inden oplæggene optræder satiregruppen MAGT med en munter sang om et ellers alvorligt emne. 

Moderator: Videnskabsjournalist Peter Hyldgård, Videnskabernes Selskab 

Deltagere: 

Carsten Rahbek, Biolog, Københavns Universitet 

Kirsten Hastrup, Antropolog, Københavns Universitet 

MAGT, Satiregruppe, MAGT 

Peter Hyldgård, Moderator, Videnskabernes Selskab 

Frede Blaabjerg, Ingeniør, Aalborg Universitet 

Mingle event på skonnerten Freya 

Tidspunkt: 19:30 - 21:30 

Oceana, The Fisheries Secretariat, Velux Fonden, Plastic Change, Tænketanken Hav, Foreningen For 

Skånsomt Kystfiskeri PO, WWF Verdensnaturfonden, Danmarks Naturfredningsforening 

Placering: H14 - Skonnerten Freia - havet til debat 

Eventbeskrivelse: Havet er unikt. Det er en afgørende proteinkilde for over tre milliarder mennesker, det 

bidrager til at sikre balance i vores globale klimasystem og meget, meget mere. Kort sagt; der er meget at 

passe på og god grund til samspil på tværs af brancher og politiske ståsteder. En blandet flok af engagerede 

mennesker - naturligvis alle med interesse for havet - mødes på skonnerten Freia til uformelle snakke. 

Deltagere:  

Mathilde Højrup, Konsulent, Tænketanken Hav 

Morten Fristrup, Markedsansvarlig for MSC Mærket, MSC 

Louise Lerche-Gredal, Adm. Direktør, Plastic Change 

Christina Koll, Projektleder, KOLLcomms 

Hanne Lyng Winter, Biolog & Politisk Rådgiver, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO 

Kirsten Dall Hjølund, Konsulent, Danmarks Naturfredningsforening 

Mille Herskind, Public Affairs Specialist, WWF Verdensnaturfonden 

Karen Panum Thisted, Faglig Programchef, Anvendelse, Tænketanken Hav 
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Lucinda Birk, Campaigns Social Media Specialist, Oceana 

Malene Høj Mortensen, Political Bridge Builder, Plastic Change 

 

                                                   FREDAG 

 

Havet i fokus - Marine Plastic 

Dyk med ned under havoverfladen og hør hvordan vores projekter arbejder med at forbedre havmiljøet. 

Tidspunkt: 09:15 - 10:00 

Velux Fonden, Danmarks Naturfredningsforening 

Placering: H14 - Skonnerten Freia - havet til debat, H - Allinge Havn 

Eventbeskrivelse: Havplastikforurening er et af vor tids hurtigst voksende miljøproblemer. Mellem 60 og 80 

% af nutidens globale havaffald består af plastik, og mere end 300 millioner ton frigives årligt til havmiljøet. 

MarinePlastic er et tværfagligt center for banebrydende forskning i havplastikforurening og undersøger de 

miljømæssige konsekvenser af havforurening forårsaget af alle størrelser af plastmaterialer lige fra makro- 

til nanoplast. Vær med når Marine Plastic fortæller om, hvordan de arbejder med at forbedre havmiljøet 

inden for plasticforurening og bringer denne viden i spil ved at foreslå samfundsmæssige løsninger til vores 

politikere. 

Deltagere: 

Jes Vollertsen, Professor, Aalborg Universitet 

Kristian Syberg, Associate Professor, RUC - Roskilde Universitet 

 

Egmont Fonden Live: Alle børn har ret til et rigt fritidsliv 

Egmont Fonden sætter fokus på, hvordan børn, der fødes ind i fattigdom, får et rigt fritidsliv. 

Tidspunkt: 09:45 - 10:30 

Egmont 

Placering: F11 – Primetime, F - Ved Folkemødehuset 

Eventbeskrivelse: Godt 68.000 danske børn vokser op i økonomisk fattigdom. At fødes ind i fattigdom 

forringer børn og unges adgang til og muligheder i fritidslivet. Vi ved fra undersøgelser fra blandt andet VIVE 

og Børnerådet, at børn og unge, der går til en fritidsaktivitet, generelt trives bedre. De bevæger sig, får nye 

kompetencer, får omsorg hos voksne og oplever at have en plads i et udviklende fællesskab. Der er brug for 

støtte og hjælp, hvis vi skal sikre, at børn og unge fra økonomisk fattige familier får et rigt fritidsliv. Derfor 
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sætter Egmont Fonden i denne debat fokus på, hvor ansvaret for den hjælp kan ligge – og hvordan den kan 

se ud? Debatten tager afsæt i fortællinger fra unge fra teatret C:ntact, der fortæller om, hvilke konsekvenser 

det har for børn og unges deltagelse i fritidslivet at vokse op i økonomisk fattigdom. Herefter debatteres der, 

hvordan vi sikrer, at alle børn og unge uanset økonomiske vilkår bliver en del af de sociale fællesskaber i 

fritidslivet. 

Deltagere: 

Henriette Christiansen, Direktør, Egmont Fonden 

 

The world's first universally designed session at Folkemødet 

Tidspunkt: 10:30-11:30 

Bevica Fonden 

Placering: A3 - Verdensmålenes Plads 

Eventbeskrivelse: Learn, debate and co-create why and how sessions at a democratic festival become better 

for everyone through universal design. Get hands-on experience on inclusion tools developed and used by 

entrepreneurs and the engineers of the future - now with democratic festival sessions as an example! DTU 

Skylab and partners will Live illustrate and co-create in this Pop-Up event collective visions for future 

democratic festival session that do not leave anyone behind. Come by and share your personal experiences 

or take the perspective of others - together we can help Folkemødet, partners and other democratic festivals 

with ideas to deliver on the principle of 'Leaving No One Behind'. 

Deltagere:  

Marie Louise Pollmann-Larsen, projektleder 

 

Hvordan antænder vi nye tanker til fremtidens samfund? 

Repræsentanter på tværs af sektorer og fag taler om vigtigheden i at skabe visioner og nye idéer. 

Tidspunkt: 10:45 - 11:30 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Hvorfor er visioner vigtige? Hvordan søger vi inspiration til samfundets fremtidige visioner, 

hvilke nybrud er der behov for, og på hvilken måde kan kunsten og forskningen agere isbryder for nye tanker? 

På tværs af discipliner bringer Carlsbergfondet forskelligartede segmenter sammen for at tale om, hvordan 

vi mestrer evnen til at navigere i det ukendte og skaber rum for refleksion for nye tanker og handlemønstre. 

Deltagere: 

Mikkel Frey Damgaard, Journalist, Gyldendal 
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Er videnskab sandhed? 

Debat om videnskabens rolle og befolkningens opfattelse af videnskab og forskning. 

Tidspunkt: 11:45 - 12:30 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Med afsæt i det momentum, der er blevet skabt i forlængelse af corona og erfaringerne 

herfra, sætter vi fokus på videnskab som proces. Forskning og videnskab er ikke lig med sandhed. I 

virkeligheden er videnskab en langt mere kaotisk proces, en evig søgen efter den bedst opnåelige version af 

sandheden. Kan vi ”kapere” dette som befolkning? Hvad betyder det for ønsket om at styrke science-based 

policy? 

Deltagere: 

Lone Frank, Videnskabsjournalist og forfatter, Videnskabsjournalist og forfatter 

Lone Simonsen, Professor og epidemiolog, Roskilde Universitet 

Anja C. Andersen, Professor, Københavns Universitet 

 

"Unormale mennesker" - en debat om menneskesyn 

Tidspunkt: 12:00 – 12:45 

Bevica Fonden 

Placering: A30 - Den Sociale Scene 

Eventbeskrivelse: En debat, der tager afsæt i Sonja Furu’s nye bog "Unormale mennesker" der sætter vores 

normalitetsforståelse under lup Sonja Furu er journalist på Weekendavisen. Debatten faciliteres af Anja Bo, 

journalist og moderator. Bogen unormale mennesker er skrevet i anledning af Bevica Fondens 150-års 

jubilæum. En fond der arbejder for lige muligheder for mennesker med Handicap og hvis historie tager afsæt 

i et samfund der tilbage i 1872 ikke betragtede mennesker med handicap som ligeværdige boger. 

Jubilæumsbogen tager temperaturen på vores menneskesyn anno 2022. 

Deltagere:  

Sonja Furu, Journalist og forfatter, Freelance 

 

Hvordan sikrer vi fremtidens arbejdsmarked? 

Tidspunkt: 12:00 - 12:45 
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Novo Nordisk Fonden, Europabevægelsen 

Placering: J3 - Europabevægelsen 

Eventbeskrivelse: Der er stor efterspørgsel på højtkvalificeret arbejdskraft, hvilket er en udfordring, der kan 

have store økonomiske konsekvenser, hvis vi ikke finder de rigtige løsninger. Ifølge Dansk Industri forventer 

60% af danske virksomheder, at mangel på arbejdskraft er den største vækstudfordring i 2022, og en 

undersøgelse fra STAR viser, at 1/3 opslåede stillinger ikke besættes. En branche i stor vækst er hele det 

digitale område. Det samme gælder life science virksomheder, hvor mere end 45.000 personer er 

beskæftigede, og branchen eksporterer for ca. 90 mia. kr., hvilket er en fordobling fra 2008 – højere end 

eksportværdien af svinekød, vindmøller, mælkeprodukter, legetøj og møbler tilsammen. Det store spørgsmål 

er: hvordan løser vi udfordringen med mangel på arbejdskraft, kan vi realistisk løse alle udfordringer, og tør 

vi prioritere? Og hvor stor en del af udfordringen kan løses med tiltrækning af international arbejdskraft? 

Deltagere:  

Ulla Tørnæs, Medlem af Folketinget, Venstre 

Stine Bosse, Formand, Europabevægelsen 

Mick Scholtka, Næstformand, DSF 

Thomas Senderovitz, Senior Vice President Data Science, Novo Nordisk 

 

Motivationsproblem i folkeskolen: Er lysten til læring væk? 

Det halter med skolemotivationen - særligt blandt de ældste elever. Vi spørger skoleaktørerne hvorfor. 

Tidspunkt: 12:00 - 12:50 

LEGO Fonden, Tænketanken Mandag Morgen 

Placering: N6 - Haveteatret, Grønbechs Hotel, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Folkeskolen står over for massive motivationsudfordringer – særligt blandt de ældste. 

Undersøgelser peger bl.a. på, at knap hvert femte barn i udskolingen ikke kan lide at gå i skole. Det kalder på 

politisk handling, og derfor har børne- og undervisningsministeren taget initiativ til partnerskabet ”Sammen 

om Skolen” som sammen med de centrale skolepolitiske aktører skal drøfte, hvad vi gør ved problemet. I 

denne debat træder vi et skridt tilbage og spørger, om og hvordan motivationsudfordringerne hænger 

sammen med den måde, undervisningen bliver tilrettelagt på. For har vi skabt en skole med for mange 

indholdskrav, lærerplaner, karakterer og tests? Og er der rammer, der spænder ben for den kreative, 

engagerende, praksisnære og legende tilgang til undervisningen? Bliv klogere på motivationsudfordringerne 

i folkeskolen, når vi spørger en forsker, en elev, en museumsdirektør, en uddannelsesleder og en ansvarlig 

politiker, hvordan de ser problemet – og hvad vi skal gøre ved det. 

Deltagere: 

Jonas Keiding Lindholm, Direktør, Tænketanken Mandag Morgen 
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Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen i København 

Mille Borgen, Formand, Danske Skoleelever 

 

Antibiotikaresistens - hvad skal den nye handlingsplan indeholde 

Antibiotikaresistens er verdens største sundhedsudfordring. Hvordan kan vi gå forrest i kampen? 

Tidspunkt: 12:00 - 13:00 

Novo Nordisk Fonden 

Placering: N7 - Vilhelm, Grønbechs Hotel N7, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Ifølge det anerkendte videnskabelige tidsskrift the Lancet, er antibiotikaresistens (AMR) i 

dag den største dræber på verdensplan. 5 mio. dødsfald var i 2019 associeret med antibiotikaresistens. 

Herunder mistede ca. 1,3 mio. livet direkte forårsaget af antibiotikaresistens. Et tal som forventes kan stige 

til 10 millioner i 2050, hvis ikke vi tager hånd om problemet. Det kalder selvsagt på handling. Danmark står 

foran udarbejdelse af en ny handlingsplan på antibiotikaområdet, der forventes at lande ved udgangen af 

2022, og i udspillet til en sundhedsreform fremgår det, at regeringen vil gå forrest i den internationale kamp 

mod antibiotikaresistens. Men hvad betyder det at gå forrest? Hvad skal der til? Og hvordan kan vi bygge bro 

til den internationale indsats? Hvad har vi lært siden den seneste handlingsplan på antibiotikaområdet? Og 

hvordan bør ambitionerne manifestere sig i en ny handlingsplan? 

Deltagere: 

Anne Bloch Thomsen, Medicinsk direktør, Pfizer 

Anders Heissel, Sundhedsreporter og -analytiker, DR 

Christel Schaldemose, Medlem af Europa-Parlamentet, Socialdemokratiet 

Mads Krogsgaard Thomsen, adm. direktør, Novo Nordisk Fonden 

 

Videnskaben på hovedet: Mikroplast, vacciner og minedrift 

3 forskere fortæller hver en historie, hvor videnskaben udfordrer vores vanetænkning. 

Tidspunkt: 13:00 - 13:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Har vi brug for mere mindrift? Og hvordan kan sundhedsprogrammer i Afrika skade folk? 

Tre forskere formidler deres forskning, og forsøger samtidig at udfordre vores vanetænkning om verdens 

beskaffenhed. Vi hører: - om sammenhængen mellem minedrift og et fossilfrit samfund, - om 

sundhedsprogrammer i Afrika, der kan skade mere end det gavner, og - om hvad vi reelt ved om mikroplast 
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i miljøet. Forskerne deltager i Videnskabernes Selskabs ”Formidlingsakademi”, og har øvet sig i at fortælle 

om deres arbejde, så vi andre kan være med. Men virker det? Forstår du, hvad de siger? Undervejs får du 

mulighed for at afbryde oplægsholderne, hvis det ikke giver mening, og sammen giver vi forskerne ’karakter’ 

for deres optræden. Kom og vær med til tre underholdende, interaktive og samtidig lærerige oplæg fra nogle 

af landets skarpeste hjerner. 

Deltagere: 

Nanna Hartmann, Seniorforsker, DTU Miljø 

Ane Fisker, Professor, Syddansk Universitet 

Peter Hyldgård, Moderator, Videnskabernes Selskab 

Kristoffer Szilas, Geolog og lektor, Københavns Universitet 

 

Hvad er den kreative branches ansvar i klimakampen? 

Hvilken rolle spiller den kreative branche i klimakrisen? 

Tidspunkt: 13:00 - 14:00 

Politiken, KR Foundation 

Placering: N11 – Politiken, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Den kreative branche (kommunikations-, reklame- og PR -branchen) har længe været en 

overset branche i den klimakrise, vi alle står i. Internationalt har Amsterdam forbudt fossile reklamer i 

bybilledet, og globalt har mere end 300 bureauer skrevet under på ’the Clean Creatives pledge’, som 

forpligter dem til at udfase samarbejdet med den fossile industri. Hvordan har den danske branche tænkt sig 

at reagere på de internationale tendenser og på klimakrisen? Er der en overset – og måske endda oplagt – 

mulighed for at gå foran i den grønne omstilling, og hvordan ser grønt lederskab overhovedet ud i den 

kreative branche? Vær med når vi samler repræsentanter fra den danske, kreative branche, den 

internationale ’clean creatives’-bevægelse og det grønne danske NGO landskab for at debattere branchens 

rolle og ansvar i klimakrisen, og hvordan grønt lederskab ser ud i den kreative branche. Debatten er 

arrangeret af Oxymoron i samarbejde med KR Foundation og modereres af Connie Hedegaard. 

Deltagere: 

Solitaire Townsend, Founder, Futerra 

Kresten Schultz Jørgensen, CEO, Oxymoron 

Mads Flarup Christensen, Executive Director, Greenpeace Norden 

Connie Hedegaard, Formand, CONCITO 

Charlie Stjerneklar, CEO, Kreativitet & Kommunikation 
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Pengetanke med purpose: Hvordan værner vi om erhvervslivet? 

Mød bl.a. Falck og Lundbeckfonden – og bliv klogere på værdien af det langsigtede ejerskab 

Tidspunkt: 14:00 - 15:00 

Lundbeckfonden 

Placering: J5 - Kæmpestrandens Debattelt, J - Kæmpestranden 

Eventbeskrivelse: Falck og Lundbeck er eksempler på store danske virksomheder, som mange kender 

navnene på – og har en mening om. Vi tænker dog sjældent over, hvem ejerne er, og hvordan de bliver ejet. 

Vi ved godt, de er der – vi ved bare ikke, hvem de er. Ejerne. Hvad betyder ejerskabet for den måde, 

virksomhederne opfører sig på? Hvad sker der, når virksomheden har forskellige typer af ejere? Og kan vi 

gennem ejerskaber skabe mere ansvarlige og bæredygtige virksomheder – og derigennem skabe en bedre 

fremtid for de næste generationer? Det får vi nogle bud på. Mette Walsted Vestergaard fører os sikkert 

gennem samtalen. Vi får også besøg af Peter Mogensen, bl.a. kendt fra TV2’s Tirsdagsanalyse. Han er klar 

med en dugfrisk analyse af, hvad et langsigtet ejerskab betyder for virksomheder og samfund. 

Deltagere: 

Peter, Mogensen, KRAKA 

Mette, Walsted Vestergaard, walstedvestergaard.dk 

 

Fra systemmagt til ungemagt 

Tidspunkt: 14:15-15:00 

Copenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi, Bikubenfonden, Modstrøm - foreningen for FGU-elever 

og unge omkring FGU Socialt Udviklingscenter SUS, Tuborgfondet, Akademiet for Social Innovation 

Placering: B1 - Folkemødets Fællesscene 

Eventbeskrivelse: 47.000 unge står uden job og uddannelse. Sådan har det været i årtier på trods af adskillige 

reformer. Det er ikke de unges problem – det er et samfundsproblem, som kun kan løses sammen med unge 

og på tværs af det offentlige, civilsamfund og erhvervsliv. I debatten præsenterer unge erfaringseksperter 

deres bud på, hvordan vi skaber et samfund, der giver alle unge mulighed for at finde deres vej til uddannelse, 

job og fællesskaber for Reformkommissionens formand Nina Smith. Vi debatterer, hvordan vi sammen skaber 

forandringerne med repræsentanter fra erhvervsliv, civilsamfund og kommuner – og dig! Du får mulighed for 

at dele dine erfaringer og kan være med til at sætte retning på Reformkommissionens arbejde. Debatten er 

arrangeret af ‘En vej til alle’ - et partnerskab for unges fremtid. Temaerne, som unge præsenterer, er 

resultatet af et forløb, hvor 50 unge har deltaget i fortællecamps og udviklet løsninger sammen med 

topledere på tværs af civilsamfund, erhvervsliv og det offentlige. 

Deltagere:  

Mikkel Haarder, Underdirektør, Dansk Industri 
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Mads Bilstrup, Formand, Socialrådgiverne 

Thomas Gyldal Petersen, Formand for KL's Børne- og Undervisningsudvalg, KL 

Stine Hamburger, Direktør, KBH+ 

Nina Smith, Professor i nationaløkonomi og formand, Reformkommissionen 

 

Grådig vækst eller grøn groove – og vil vi begge dele? 

Forfatter og debattør Emma Holten og unge håndværkere udfordrer de traditionelle vækstværdier. 

Tidspunkt: 14:40 - 15:20 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Forfatter og debattør Emma Holten udfordrer sammen med Laura Heiberg og Johanne 

Toft Hansen fra tømrerkooperativet Log Ladies den traditionelle iværksættertankegang, der står med 

fødderne solidt forankret i idéen om rentabilitet og vækstpotentiale. Både på arbejdsmarkedet og i 

uddannelsessystemet. Kan iværksætteri og udvikling af unges forretningsidéer overhovedet gå hånd i hånd 

med drømmen om det bæredygtige liv? 

Deltagere: 

Emilie Reinhold, Moderator, reinholddebat.dk 

Emma Holten, Debattør og foredragsholder, Selvstændig 

Johanne Toft Hansen, Tømrer, Log Ladies 

Laura Heiberg, Tømrer, Log Ladies 

 

Den næste pandemi – hvordan forbereder vi os bedst? 

Coronaen bliver ikke den sidste pandemi. Hvad bliver det næste? Og hvordan forbereder vi os bedst? 

Tidspunkt: 15:00 - 15:45 

Novo Nordisk Fonden 

Placering: N6 - Haveteatret, Grønbechs Hotel, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Corona-pandemien har vist, at verdenssamfundet fra den ene dag til den anden kan 

destabiliseres af en ukendt virus, der skaber død, frygt og nedlukkede samfund. Pandemien tydeliggjorde 

endvidere konsekvenserne af ikke at have et tilstrækkeligt beredskab til at håndtere nye patogener med 

potentiale for alvorlig sygdom og dødelighed. Det eneste vi ved er, at coronaen ikke bliver den sidste 

pandemi. Og samtidig kommer infektionssygdomme og resistens over for antibiotika snigende som endnu en 
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bekymring. Men hvordan ser trusselsbilledet reelt ud? Hvorfra vil den næste pandemi udspringe? Hvad er 

det, der kommer? Og hvordan kan vi som samfund forberede os bedst muligt? 

Deltagere: 

Rasmus Horn Langhoff, Sundhedsordfører, Socialdemokratiet 

Anders Heissel, Sundhedsreporter og -analytiker, DR 

 

Giv hjernen den ultimative wellness-oplevelse 

Din hjerne skal trænes, forkæles og passes på. Kom i god hjerne-form med Lundbeckfonden! 

Tidspunkt: 15:15 - 15:15 

Lundbeckfonden 

Placering: J5 - Kæmpestrandens Debattelt, J - Kæmpestranden 

Eventbeskrivelse: En sund hjerne er en forudsætning for et godt liv, og forskning viser, at flere 

hjernesygdomme (fx demens) kan forebygges, når vi er bevidste om egen livsstil og sundhed. Netop derfor 

skal du forkæle dig selv og deltage, når Lundbeckfonden inviterer til wellness på Folkemødet. Mød bl.a. 

hjerneforsker Troels W. Kjær, som vil fortælle, hvad du selv kan gøre for at vedligeholde din hjerne. Vi giver 

din hjerne et sundhedsboost med fysiske, mentale og udfordrende øvelser, der med garanti vil få dig til at 

trække på smilebåndet. 

Deltagere: 

Line Friis Frederiksen, Moderator, http://www.linefriisfrederiksen.dk/ 

Troels Wesenberg Kjær, Hjerneforsker, Københavns Universitet 

 

Kom, lad os kickstarte grønne unge faglærte! 

Grønt er moderne– men er de nye faglærte grønne og klimabevidste? Og behøver de tænke innovativt? 

Tidspunkt: 15:25 - 16:10 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Fonden for EntreprenøDen grønne omstilling i Danmark kræver faglært arbejdskraft. Men 

hvordan sikrer vi at unge på erhvervsuddannelserne bliver parate til at møde arbejdsmarkedet og skabe egne 

virksomheder med grøn innovation og handlekraft i værktøjskassen? Med vores nye Kickstart Mikrolegat vil 

vi tilgodese unge faglærte, der tænker grønt og bæredygtigt allerede under uddannelsen. Men hvordan 

skaber vi bæredygtig handlekraft i uddannelserne og på lærepladserne? Kom og vær med til denne vigtige 

debat om, hvordan vi former fremtidens unge faglærte, så de kan skabe, forandre og gøre en forskel, når de 
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om få år rammer arbejdsmarkedet. Om erhvervsuddannelsernes rolle i den grønne omstilling. I panelet 

sidder: • Jasmina Pless, Chef for iværksætterpolitik, Politik og Analyse, Dansk Erhverv • Jannik Bay; 

Uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening • Kenneth Mikkelsen, MF Venstre • Christian 

Vintergaard, adm. Direktør, Fonden for Entreprenørskab 

Deltagere: 

Jasmina Pless, Chef for iværksætteri, Dansk Erhverv 

Christian Vintergaard, Adm. direktør, Fonden for Entreprenørskab 

Jannik Bay, Chef for iværksætterpolitik, Politik og Analyse, Dansk Erhverv 

Kenneth Mikkelsen, Medlem af Folketinget, Venstre 

Kinga Szabo Christensen, Rådgivningsdirektør, Dansk Industri 

Emilie Reinhold, Moderator, reinholddebat.dk 

 

EGMONT FONDEN LIVE: Lyt til børnene med flygtningebaggrund! 

Hvordan sikrer vi et børneperspektiv i de indsatser, vi tilbyder børn og unge på flugt fra krig. 

Tidspunkt: 16:00 - 17:00 

Egmont 

Placering: F11 – Primetime, F - Ved Folkemødehuset 

Eventbeskrivelse: Danmark står over for den største flygtningekrise i nyere tid, når de mange flygtninge fra 

krigen i Ukraine skal integreres i landet. Men hvad har man egentlig brug for som barn eller ung, når man 

ankommer til et fremmed land på flugt fra krig? Det ved børnene og de unge bedst selv, og derfor vil Egmont 

Fonden med denne debat have børnenes perspektiv i fokus - hvordan er det at være barn eller ung med 

flygtningebaggrund? Der er brug for, at børneperspektivet bliver hørt og inddraget i de indsatser, der netop 

i disse måneder bliver tilrettelagt. Debatten tager udgangspunkt i et børneperspektiv formidlet af voksne, 

der som børn har oplevet på egen krop at være flygtninge. De voksnes oplevelser som børn suppleres med 

perspektiver fra voksne, der kender målgruppen af børn og unge, der er flygtet fra Ukraine, fordi de arbejder 

med dem dagligt. Herefter spørger Egmont Fonden debattørerne: Hvordan sikrer vi børnenes perspektiv i de 

indsatser, vi tilbyder børn og unge på flugt. 

Deltagere: 

Mette Hovmand-Stilling, Chefredaktør, Egmont 

Johanne Schmidt-Nielsen, Generalsekretær, Red Barnet 

Abdel Aziz Mahmoud, Jounalist, TV2 
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Er det en statue værd? 

Debat om statuer og monumenter i det offentlige rum! 

Tidspunkt: 16:15 - 17:00 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Hvem skal have repræsentation i det offentlige rum, og hvordan skal de repræsenteres? 

Århundreders magthavere har fået statuer opført for at understrege deres betydning og bedrifter, men er 

tiden nu inde til at sløjfe denne praksis? Kan man slette historien ved at rive statuer ned, og skal der fra nu 

af kun opføres statuer af kvinder for at kompensere for århundredes manglende repræsentation? Skal 

statuen se ud på en bestemt både for at være tidssvarende, og giver det mening i et moderne demokrati at 

hylde magten med en statue? Bølgerne går højt i debatten om statuer, køn og repræsentation i disse år. Ny 

Carlsbergfondet tager favntag med dette spændende og sprængfarlige emne og inviterer til en kunstfaglig 

debat, der bl.a. rammer tidens identitetspolitiske spørgsmål, magtkampe samt generations- og kønsdebatter 

om et af tidens helt store emner. Mød: Søren Pind, Anne Sophia Hermansen og Bente Scavenius til en 

spændende debat. 

Deltagere: 

Søren Pind, Debattør og tidl. justitsminister, Selvstændig 

Bente Scavenius, Kunstkritiker, kunsthistoriker og forfatter, Selvstændig 

Anne Sophia Hermansen, Kulturredaktør, Berlingske 

 

Er byerne klimasyndere eller redningen til en grøn fremtid? 

Hvilken rolle spiller byerne i den grønne omstilling? 

Tidspunkt: 16:30 - 17:20 

Realdania 

Placering: N6 - Haveteatret, Grønbechs Hotel, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Klimaforandringerne er synlige og mærkes også i byerne. Men hvilken rolle spiller byerne 

egentlig i den grønne omstilling, og hvad er potentialerne og udfordringerne? – Det er spørgsmål, som 

Bloxhub og Realdania beskæftiger sig med til dagligt og i denne fælles paneldebat. Det handler bl.a. om øget 

befolkningstilvækst, øget pres på de ydelser, borgerne forventer, og de fysiske rammer som sammen med 

dens indbyggere udgør byen. Kom til debatten og hør om de initiativer, der allerede er i gang i byer i Danmark 

og resten af verden, for at sikre en mere bæredygtig fremtid. 

Deltagere: 

Birgitte Krohn, Senior Manager, Steering Committee, C40 
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Jesper Nygård, Administrerende direktør, Realdania 

Ane Cortzen, Arkitekt og kulturkritiker, Freelancer 

Hans Jørgen Andersen, Institutleder ved AAU og formand for styregruppen, DARE 

 

Fortæl mig dine politiske visioner for kunst og kultur! 

Debat om kulturpolitiske visioner. 

Tidspunkt: 17:00 - 17:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Hvordan udvikler og tilfredsstiller vi borgernes sans for og trang til kunst og kultur? Vi giver 

scenen og taletiden til kulturordførene for at høre deres visioner og tanker om kunsten og kulturens plads og 

betydning i Danmark i 2020’erne. Hvem er kunst- og kulturoplevelserne til for? Vi indbyder til en debat om 

kulturpolitiske visioner og spørger de politikere, der bestrider kulturens ordførerskaber, hvad de egentlig vil 

politisk med kunst og kultur. 

Deltagere: 

Henrik Kjerrumgaard, Moderator, White Cloud 

 

The world's first universally designed session at Folkemødet 

Tidspunkt: 17:00 – 18:00 

Bevica Fonden 

Placering: A3 - Verdensmålenes Plads 

Eventbeskrivelse: Learn, debate and co-create why and how sessions at a democratic festival become better 

for everyone through universal design. Get hands-on experience on inclusion tools developed and used by 

entrepreneurs and the engineers of the future - now with democratic festival sessions as an example! DTU 

Skylab and partners will Live illustrate and co-create in this Pop-Up event collective visions for future 

democratic festival session that do not leave anyone behind. Come by and share your personal experiences 

or take the perspective of others - together we can help Folkemødet, partners and other democratic festivals 

with ideas to deliver on the principle of 'Leaving No One Behind'. 

Deltagere:  

Marie Louise Pollmann-Larsen, projektleder 
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Havet i fokus – Rent Øresund 

Dyk med ned under havoverfladen og hør, hvordan vores projekter arbejder med at forbedre havmiljøet. 

Tidspunkt: 17:30 - 18:15 

Velux Fonden 

Placering: H14 - Skonnerten Freia - havet til debat, H - Allinge Havn 

Eventbeskrivelse: Hvert år udledes der hundrede millioner liter urenset spildevand direkte fra kloakkerne og 

ud i Øresund. Det skaber en konkret sundhedsfare for mennesker, der bruger havet, som vi mærker med 

røde flag. Derudover er der nogle større konsekvenser for vores havmiljø. Der er ikke nok opmærksomhed 

på, at der udledes store mængder spildevand. Rent Øresund vil skabe opmærksomhed og sætte udledning 

af spildevand på dagsordenen. 

Deltagere: 

Heine Birk Hansen, Næstformand, Rent Øresund 

 

Tillykke: Nu er du 18 år – og alene! 

Tidspunkt: 18:00 - 18:45 

Socialpædagogerne, Dansk Socialrådgiverforening, Bikubenfonden, FADD - foreningen af døgn- og dagtilbud 

for udsatte børn og unge, Børns Vilkår, De Anbragtes Vilkår 

Placering: B1 - Folkemødets Fællesscene 

Eventbeskrivelse: Med den politiske aftale ‘Børnene Først’ fik vi styrket hjælpen til anbragte børn under 18 

år. Men hvad sker der, når anbragte unge fylder 18 år? I dag mister alt for mange fodfæstet, når de fylder 18 

år, fordi vi som samfund slipper dem uden at være sikre på, at de er godt på vej ind i voksenlivet. Det er 

desværre ikke nyt. Nu skal vi handle på de politiske visioner på området: Ingen anbragte unge skal slippes af 

samfundet, før de har uddannelse/job, netværk og en bolig. Men hvordan går vi fra vilde visioner til reel 

forandring? Hvad siger de unge, der skal til for at skabe en god overgang? Er politikerne klar til radikalt at 

ændre måden ”systemet” arbejder på, så vi får skabt et ungefokus fremfor systemfokus? Og hvad siger vores 

”realiseringspanel” om, hvad vi kan lære af fortidens fejlslagne ungereformer? Er kommunerne klar til 

opgaven – og hvordan kan civilsamfundet være en del af løsningen? Undervejs inddrager vi publikums 

refleksioner og indspil. 

Deltagere:  

Josefine Johanne Nanna Skjødt, Frivillig, De Anbragtes Vilkår 

Marlene Ambo-Rasmussen, Socialordfører, Venstre 

Helga Sofia Nielsen, Frivillig, De Anbragtes Vilkår 



 

24 
 

Nina Smith, Professor i nationaløkonomi og formand, Reformkommissionen 

Ulrik Wilbek, Formand KL’s Socialudvalg, KL 

Sine Egede Eskesen, Direktør, Bikubenfonden 

Christina Thorholm, Medlem af Folketinget, Radikale Venstre 

Marie-Louise Gotholdt, National chef, Røde Kors 

 

Verdensmålenes Plads giver de unge mikrofonen - unges mental 

Kom og hør de unge sætte ord på problemet, hvor de ønsker indsats og hvad de ser af løsninger. 

Tidspunkt: 19:00 - 19:45 

Nordea-fonden 

Placering: A1 - Verdensmålenes Telt, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Danskernes Sundhedshedsprofil 2021, offentliggjort af Sundhedsstyrelsen i marts 2022, 

påpeger stadig dårligere mental helbred blandt unge. Det triste faktum, at hver tredje kvinde og hver femte 

mand i alderen 16-24 år har dårligt mentalt helbred debatteres i øjeblikket ivrigt i mange fora. Men hvad 

siger de unge selv? 2030beyond og Nordea-fonden giver mikrofonen til et ungepanel, og beder dem forklare 

et lyttepanel af erfarne eksperter og politikere hvad problemet er, hvor de ønsker indsats og hvad de ser af 

løsninger. Der bliver stillet skabt på data og konklusioner omkring unges mentale helbred fra 

Sundhedsprofilen 2021, når vi spørger ungepanelet, og unge gæster i teltet: - Hvad ser I som problemet? - 

Hvor vil I gerne have der skal sættes ind? - Og med hvilke løsninger? 

Deltagere: 

Oliver Anton, Projektleder, Ungdomsbureauet 

Pernille Bruun Madsen, Organisationsansvarlig Modstrøms sekretariat, Modstrøm Foreningen for unge på og 

omkring FGU 

Silke Ena Svare, Talsperson, Autisme Ungdom 

Tom Weinreich, Formand, DM Studerende 

Emma Nielsen, Forperson, Netværket af Ungdomsråd 

Anna Asghari, Direktør, Ungdomsbureauet 

Søren Brostrøm, Direktør, Sundhedsstyrelsen 

Christine Paludan-Müller, Uddelingschef, Nordea-fonden 

Sally Mersoumi, Næstforkvinde, Kvindehuset i Aarhus 
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’Diversity Drag-Banko’ med Chantal fra Veninderne 

Spil og fest med når Chantal al Arab fra Veninderne inviterer til ’Drag-Banko’ diversity edition! 

Tidspunkt: 20:00 - 21:00 

Muskelsvindfonden, Bevica Fonden 

Placering: A1 - Verdensmålenes Telt, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Er du klar til grin, fest, mangfoldighed og selvfølgelig essensen af banko, når det er bedst, 

så er dette event lige noget for dig. Har du først prøvet en omgang drag-banko, så vil den ædle disciplin aldrig 

blive det samme igen. Vi har inviteret den prisbelønnede drag queen Chantal al Arab, som blandt er kendt 

fra kvartetten Veninderne, som mesterligt vil føre os igen en times ’Drag-Banko’ diversity edition! Gæstevært 

er Simon TJ fra Muskelsvindfonden. 

Deltagere: 

Simon Toftgaard Jespersen, Formand, Muskelsvindfonden 

 

DJ battle diversity edition med Chantal al Arab og Simon TJ 

To hold af kendte danskere dyster i årets vildeste, sjoveste og mest mangfoldige DJ battle! 

Tidspunkt: 21:30 - 22:15 

Muskelsvindfonden, Bevica Fonden 

Placering: A1 - Verdensmålenes Telt, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Hvilket track sætter du på, hvis dansegulvet for alvor skal koge? Den opgave og et utal af 

benspænd undervejs byder vi to hold af kendte danskere, der dyster om at vinde førstepladsen i årets DJ 

battle diversity edition. Til at lede slaget har vi inviteret den prisbelønnede drag queen Chantal al Arab kendt 

fra blandt andet kvartetten Veninderne, som flankeres af den mangeårige konferencier på Grøn, Simon TJ. 

Dans, fest og vær med til at afgøre hvem, der bedst fylder et dansegulv og kender sit publikum. 

Deltagere: 

Chantal al Arab, Drag, Veninderne 

Simon Toftgaard Jespersen, Formand, Muskelsvindfonden 

 

KATO fylder dansegulvet til årets Leave NO ONE behind fest! 

Muskelsvindfonden og Bevica Fonden fester for mangfoldighed og inklusion med KATO bag dj-pulten! 

Tidspunkt: 22:45 - 01:30 

Muskelsvindfonden, Bevica Fonden 
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Placering: A1 - Verdensmålenes Telt, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Hvis der er noget, som vi i verden og i Danmark altid skal huske, så er det at hylde 

mangfoldigheden og inklusionen. Alle har det i virkeligheden bedst, når alle er med, og når ingen efterlades 

tilbage. Den tilgang til livet og essensen af Leave no one behind ønsker vi i Muskelsvindfonden og Bevica 

Fonden at hylde, og derfor fyrer vi op for en kæmpe mangfoldighedsfest med bl.a. KATO bag dj-pulten og 

små indslag undervejs. 

Deltagere: 

Thomas Kato Vittrup alias Kato, DJ, - 

Simon Toftgaard Jespersen, Formand, Muskelsvindfonden 

 

 

                                                   LØRDAG 

 

Vi sender systemet til sagsbehandling 

Tidspunkt: 10:00 – 10:45 

Ballerup Kommune, ROCKWOOL Fonden, Komponent Akademiet for Social Innovation 

Placering: F7 - Kommunernes Telt 

Eventbeskrivelse: Den er gal med ”systemet” – vi har gennem årtier skabt et system, der forsøger at få 

borgerne til at passe ind i systemets logikker og kasser. Vær med, når vi sender systemet til sagsbehandling 

og udvikler bud på, hvordan vi forandrer systemet, så det styrker menneskers muligheder – frem for at være 

en del af problemet. Bliv klogere på, hvad systemets største udfordringer er og vær med til at diskutere med 

erhvervsliv, civilsamfund, offentlige organisationer og andre. Hvem udgør egentlig systemet – og hvem skal 

være med til at ændre det? Bag arrangementet står Frontløbernetværk om Helhedsorienterede Indsatser, 

ROCKWOOL Fondens Interventionsenhed og Akademiet for Social Innovation, der fra forskellige vinkler 

bidrager til at skabe fremtidens velfærdssamfund. 

Deltagere:  

Mette Vaaben Mortensen, Direktør, Ballerup Kommune 

Lea Fick Køhn, Programchef, Rockwoolfondens Interventionsenhed 

Anders Folmer Buhelt, Akademichef, Akademiet for Social Innovation 

 

Badvertisers or Clean Creatives? 
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Can creativity be neutral in the fight against climate change? 

Tidspunkt: 10:00 - 11:00 

KR Foundation 

Placering: K10 – Friday, K - Kirkepladsen 

Eventbeskrivelse: How do Danish agencies within communications, advertising and public affairs respond to 

the international trend of agencies refusing to work for fossil fuel companies? Fossil fuel corporations are the 

world’s leading polluters and have for decades been known to lobby against climate action. Today, even as 

their campaigns often focus on renewable energy, up to 99 pct. of their financial investments are spent on 

finding and drilling for more oil and gas. It seems that the oil and gas industry is trying to change its image 

without changing its practices, with the advertising and PR industry actively helping them craft this image. 

‘Advertised emmissions', 'the clean creatives pledge’, 'client disclosure reporting'  are all international 

examples of initiatives bringing together leading advertising and PR agencies, employees and clients to 

address the sector's engagement with the fossil fuel industry. 

Deltagere: 

Solitaire Townsend, Chief Solutionist and Co-Founder, Futerra 

Ralf Lodberg, CCO & Partner, Advice 

 

Usund vægt og mistrivsel blandt børn og unge – hvad gør vi? 

Usund vægt og mistrivsel stiger blandt børn og unge. Hvad kan vi gøre for at vende udviklingen? 

Tidspunkt: 10:15 - 11:00 

Novo Nordisk Fonden 

Placering: N5 - Altinget – Vinklen, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Det går den forkerte vej med børn og unges sundhed, når det gælder overvægt og 

mistrivsel. I dag har mere end hvert ottende barn overvægt ved skolestart, mens det gælder næsten hvert 

femte barn, der forlader skolen. Overvægt i barndommen kan give sociale og trivselsmæssige problemer, og 

fortsætter det ind i voksenlivet, er det forbundet med øget risiko for en række sygdomme. Overvægt er ikke 

det enkelte barns eget valg, men det kan risikere at trække spor af både fysiske og psykiske udfordringer med 

ind i resten af livet. Samtidig er unges mentale sundhed under pres og mistrivslen stigende. Det er stærkt 

bekymrende, da det kan have konsekvenser for livskvaliteten og påvirke den psykiske og fysiske sundhed. 

Hvorfor er overvægt i barndommen en brændende platform? Hvad kan vi gøre for at knække kurven blandt 

børn og samtidig styrke børn og unges trivsel og mentale sundhed? Hvordan former vi indsatsen bedst 

muligt? Og hvilke dilemmaer er der i forebyggelsen af overvægt blandt børn? 

Deltagere: 

Karin Friis Bach (R), Formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg og formand for Dansk Selskab for 

Patientsikkerhed, Danske Regioner og Radikale Venstre 
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Rasmus Kjeldahl, Direktør, Børns Vilkår 

Arne Astrup, Senior Project Director, Healthy Weight Center, Novo Nordisk Fonden 

 

Det Sanselige Samfund – vision om en bæredygtig fremtid 

Tidspunkt: 10:30 - 11:30 

Bikubenfonden, Sisters Hope 

Placering: B1 - Folkemødets Fællesscene 

Eventbeskrivelse: I mere end 15 år har performancebevægelsen Sisters Hope etableret parallel-universer for 

at udforske det fremtidige samfund The Sensuous Society - blandt andet i deres 5-årige performanceværk og 

platform for kunstnerisk forskning, Sisters Hope Home, som er placeret i Hedehusene. Her har det sanselige 

og poetiske den højeste værdi og danner udgangspunkt for al handlen og interaktion, og interesserede 

inviteres til at flytte ind og bebo ’den sanselige væren’ sammen med dem i kortere eller længere perioder. 

På Folkemødets Fællesscene udfolder kunstnerisk leder Gry Worre Hallberg visionen om The Sensuous 

Society og møder Vicedirektør i DJØF Sigge Winther Nielsen og journalist Lene Johansen til en samtale om, 

hvordan det æstetiske og sanselige kan understøtte overgangen til en mere bæredygtig fremtid. Desuden 

bliver publikum taget med på en guidet meditation, hvor de får mulighed for at udforske deres indre poetiske 

landskab. (Foto: Sisters Sensing af The I diana lindhart). 

Deltagere: 

Gry Worre, Hallberg, Kunstnerisk Leder, Sisters Hope 

Sigge Winther Nielsen, Direktør, forfatter og ph.d., Djøf 

Lene Johansen, Journalist og moderator, Selvstændig 

 

Greenwashing eller Ansvarlighed? 

Hvor går grænsen mellem visionær virksomhedskommunikation og lånte fjer? 

Tidspunkt: 11:00 - 12:00 

KR Foundation 

Placering; K10 – Friday, K - Kirkepladsen 

Eventbeskrivelse: Alle (større) virksomheder med respekt for sig selv skal tage stilling til CSR, ESG, 

Ansvarlighed… Men hvor går grænsen mellem at melde ind i samfundets dagsorden og at ‘washe’? Hvem kan 

man stole på? Og hvad er egentlig sandt? Og hvad med de bureauer og kommunikationsprofessionelle, der 

hjælper virksomhederne med at fremstå bedst muligt? Hvad skal de sige ja og nej til? Bør de sige nej til at 

arbejde med virksomheder, der påvirker klimaet negativt? Og hvordan flytter grænserne sig? Der har været 

en slags konsensus om, at man rynkede på næsten af at arbejde for tobak og våben. Nu er våben måske ok 



 

29 
 

igen? Og olie er på vej ind på ‘no’listen. Hvad er det næste? Skal man sige nej til at arbejde med bøffer, mode, 

usund mad? Debat + dilemmaspil med publikum 

Deltagere: 

Charlie Stjerneklar Zacher Tibu, Adm. direktør, Kreativitet & Kommunilkation 

Christina Blak, Kreativ direktør & partner, We Love People 

Mads Flarup Christensen, Generalsekretær, Greenpeace Norden, Greenpeace 

 

Skal humaniora reddes? – Visionen for fremtidens humaniora 

Debat med fokus på humaniora og humanioras værdi for og bidrag til samfundet. 

Tidspunkt: 11:15 - 12:00 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Hvordan står det til med humaniora i dag og skal humaniora ”reddes”? Hvor kan vi se, at 

humaniora og tværvidenskaben er vigtig i forhold til de udfordringer, vi står i, samfundsmæssigt såvel som 

globalt? Hvad er visionen for humaniora for de næste 10 år og hvordan kommer vi derhen? 

Deltagere: 

Mikkel Frey Damgaard, Journalist, Gyldendal 

 

Færdigheder for fremtiden 

Hvilke kompetencer bliver afgørende i fremtiden – og ruster vi vores børn godt nok til den fremtid? 

Tidspunkt: 11:15 - 12:00 

LEGO Fonden 

Placering: J32 - Børne- og Ungescenen, J - Kæmpestranden 

Eventbeskrivelse: I denne debat zoomer LEGO Fonden ind på, hvordan vi giver vores børn de bedste odds 

for at trives, lære og udvikle sig livet igennem. Nutidens børn og unge skal kunne navigere i en kompleks 

verden, hvor kompetencekravene skærpes og ændres hele tiden. Traditionel akademisk faglighed er en brik 

i puslespillet, men hvilke andre kompetencer vil vi gerne sætte børnene i stand til at udvikle og hvordan gør 

vi det bedst? Vi dykker ned i det 21. århundredes kompetencer og spørger panelet, hvordan vi bedst 

understøtter udviklingen af disse, hvorfor det er vigtigt og – sidst men ikke mindst – hvad skal vi gøre 

anderledes end i dag? Kort sagt: Hvad giver vi vores børn med på vejen – og kan vi gøre det lidt bedre? 

Deltagere: 
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Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA 

Anne-Birgitte Albrechtsen, Administrerende direktør, LEGO Fonden 

 

Fondsdanmark i forandring? 

Debat og quiz om fondenes rolle i samfundet. 

Tidspunkt: 11:30 - 12:30 

Fondenes Videnscenter 

Placering: F13 - Røgeriets Debattelt, F - Ved Folkemødehuset 

Eventbeskrivelse: Verden gennemgår i disse år store forandringer. De erhvervsdrivende og almennyttige 

fonde har mulighed for at spille en afgørende rolle, når løsningerne på nogle af de største 

samfundsudfordringer skal udvikles. Hvert år uddeles knap 20 mia. kroner til aktører i det danske samfund 

inden for blandt andet forskning, kultur, innovation og sundhed. Uddelinger der på vidt forskellige måder 

støtter udviklingen af det danske civilsamfund. Men med penge følger magt – og med magt følger ansvar. 

Hvordan forvalter fondene bedst det ansvar? Og hvordan kan fondene i fremtiden skabe størst mulig værdi? 

Fondenes Videnscenter inviterer til debat og quiz. Bliv klogere på de danske fonde og mød dem i en 

spændende debat om fondenes rolle i fremtidens samfund. 

Deltagere: 

Hanne Elisabeth Rasmussen, Direktør, Fondenes Videnscenter 

Vibe Klarup, Generalsekretær, Amnesty International Danmark 

 

Hvordan økonomer har undergravet klimahandling 

Tidspunkt: 11:45 - 12:15 

KR Foundation, Den Grønne Ungdomsbevægelse, Rethinking Economics Danmark 

Placering: H2 – Klimaskibet 

Eventbeskrivelse: William Nordhaus vandt i 2018 nobelprisen i økonomi. Til sin nobel-forelæsning 

konkluderede han, at det vil være optimalt med en temperaturstigning på mere end 3 grader. Men hvordan 

man vinde så prestigefyldt en pris på den bekostning, når sådanne temperaturstigninger har katastrofale 

konsekvenser for mennesker verden over? Og hvilken tilgang skal stå i stedet for? Kom når Steve Keen 

fortæller om sin kritik af økonomividenskabens rolle i klimakrisen og de absurde antagelser, der ligger bag, 

når økonomer har konkluderet, at høje temperaturstigninger er optimale. Oplægget handler desuden om, 

hvilken økonomisk tilgang, klimakrisen i stedet kræver, når Keen sætter fokus på økologisk økonomi som 

alternativ. Prof. Steve Keen (University College London) er bl.a. kendt for sin kritik af økonomers analyse af 

klimakrisen og er inviteret til Folkemødet af Rethinking Economics Danmark. Arrangementet afholdes i 

samarbejde med Den Grønne Ungdomsbevægelse og KR Foundation. 
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Deltagere:  

Steve Keen, Økonom, professor & forfatter, Rethinking Economics Danmark 

 

Kan biologi drive den grønne omstilling på fødevareområdet? 

Tidspunkt: 11:45 - 12:30 

Novo Nordisk Fonden 

Placering: N7 - Vilhelm, Grønbechs 

Eventbeskrivelse: Biologien rummer mange af løsningerne på klimaudfordringerne. Det gælder også på 

fødevare- og landbrugsområdet – to områder, som netop kalder på omstilling for klimaets skyld. Samtidig 

står vi på vippen af en reel global fødevarekrise med følgeskab af hungersnød og destabilisering af lande i 

verdens mest udsatte regioner, hvilket kan føre til nye migrantstrømme. Biologiske løsninger – de såkaldte 

biosolutions – kan være med til at sikre den bæredygtige udvikling og forebyggelse af hungersnød. Hvad de 

færreste dog ved, er, at løsningerne allerede findes. Mange af dem udvikles endda i Danmark. Men hvorfor 

speeder vi ikke processen op, så vi kan få løsningerne bragt i spil? Hvad skal der til? Og hvilke implikationer 

giver løsningerne for fremtidens danske arbejdspladser? 

Deltagere:  

Ejner K. Holst, Næstformand, Fagbevægelsens Hovedorganisation 

Peter Hesseldahl, Redaktør, digital omstilling, Mandag Morgen 

Rolf Kjærgaard, Adm. Direktør, Vækstfonden 

Claus Felby, Senior Vice President, Novo Nordisk Fonden 

Pernille Weiss, Medlem af Europa-Parlamentet, Det Konservative Folkeparti 

 

Videnskab|Lidenskab om VAND 

Vi sætter videnskaben og kunsten i stævne til en samtale om VAND. 

Tidspunkt: 12:15 - 13:15 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Mød professor i biologisk oceanografi og leder af Københavns Universitets Sustainability 

Science Centre, Katherine Richardson, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om stigende 

verdenshave og vigende marineøkosystemer. Superflex fortsætter samtalen, når en af flexerne interviewes 

om kunstnergruppens praksis, der senest involverer reetablering af økosystemer ved de danske kyster. 
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Deltagere: 

Nynne Bjerre, Moderator, Moderator 

Rasmus Rosengren Nielsen, Kunstner & Co-founder, Superflex 

Katherine Richardson, Professor og medlem af Klimarådet, Københavns Universitet 

 

Opgør med vækstsamfundet? Samtale om grænser for kapitalisme 

Tidspunkt: 12:45 – 13:45  

KR Foundation, Rethinking Economics Danmark 

Placering: N5 - Altinget – Vinklen 

Eventbeskrivelse: Hvordan kan nobelprismodtager konkluderer at 4 graders opvarmning er optimalt for 

verdenssamfundet, når klimaforskningen viser at en opvarmning på 6 grader vil gøre planeten ubeboelig? 

Professor Steve Keen påpeger at problemet er utæmmet kapitalisme, som driver rovdrift på naturen. Og 

uden naturen er der ingen økonomi. Derfor mener Steve Keen at der skal sættes grænser for kapitalismen. 

Tilgangen, støttes af forskere og aktivister verden over, møder dog også meget kritik. Men hvordan adskiller 

vi det nødvendige fra det unødvendige? Hvorfor kræver retfærdig bæredygtighed et opgør med 

vækstsamfundet? Og er det overhovedet muligt? Debatten modereres af Bjarke Møller, mangeårig journalist, 

tidligere chefredaktør på Ugebrevet Mandag Morgen og kommende direktør i Rådet for Grøn Omstilling. 

Deltagere:  

Jarl Krausing, Vicedirektør og International chef, CONCITO 

Steve Keen, Økonom, professor & forfatter, Rethinking Economics Danmark 

Bjarke Møller, Direktør, Rådet for Grøn Omstilling 

 

Vores Mål - Verdensmål i virkeligheden 

Kan du slå en ekspert i Verdensmål? Kom til quiz i de danske målepunkter ‘Vores Mål’ og bliv klogere 

Tidspunkt: 13:00 - 13:45 

Realdania 

Placering: A1 - Verdensmålenes Telt, A - Danchells Anlæg 

Eventbeskrivelse: Verden har en plan med konkrete løsninger på, hvordan vi skaber bæredygtig udvikling 

frem mod 2030 i alle lande - også i Danmark. Den kaldes for Verdensmålene. På mange måder går godt i 

Danmark, men vi kan blive bedre. ‘Vores Mål’ er en måling af, hvor langt vi er fra at opnå samtlige af de 17 

Verdensmål i Danmark, og er verdens første nationale målepunkter. Målepunkterne blev til med bred 

involvering på tværs af sektorer og fra hele landet, og blev overrakt til finansministeren i 2020. 'vores Mål’ 
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giver en unik mulighed for at undersøge, hvordan det går med Verdensmålene i Danmark – og hvor vi stadig 

halter bagud. Kom til quiz i ‘Vores Mål’ sammen med et hold af unge Verdensmålsambassadører og –

eksperter, og bliv klogere på, hvordan det faktisk går med udviklingen mod et mere bæredygtigt Danmark. 

Det er både for dig, der kender til Verdensmålene i forvejen – og for dig, der gerne vil vide mere om, hvordan 

vi skaber en mere bæredygtig verden. 

Deltagere 

Jesper Nygård, Administrerende direktør, Realdania 

Thomas Ravn-Pedersen, Direktør og chefredaktør, Verdens Bedste Nyheder 

 

Naturvidenskaben genfortalt: Paradigmeskift 

Vidste du, at vi faktisk kun kender omtrent 5 procent af alt det, verden består af? 

Tidspunkt: 13:30 - 14:10 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Vær med, når journalist Johanne Pontoppidan Tuxen taler med partikelfysiker Mads 

Toudal Frandsen om det vanvittige sted i historien, vi står i dag, hvor vi forstår, hvor lidt vi ved om verden. 

Samtalen tager udgangspunkt i Informations store artikelserie om naturvidenskab og den anmelderroste bog 

Naturvidenskaben genfortalt, der er blevet til med støtte fra Carlsbergfondet. Hør, hvordan der indimellem 

gøres opdagelser, som komplet forandrer vores forståelse af verden – som da kvantemekanikken gjorde sit 

indtog i 1920’erne. I dag står vi (måske) overfor en ny rusketur. For jo mere vi lærer om fysikken, jo tydeligere 

står det klart, at vi ikke har forstået, hvordan virkeligheden virkelig er opbygget. Vi laver en lignelse tilbage 

til tiden omkring paradigmeskiftet, da kvantemekanikken satte en stor fed streg over idéen om, at vi havde 

regnet det meste af verden ud og nu kun manglede at regne på decimalerne. 

Deltagere: 

Johanne Pontoppidan Tuxen, Journalist og forfatter, Selvstændig 

Mads Toudal Frandsen, Lektor, SDU 

 

Lovgivning forhindrer voldsudsatte børn i at få hjælp 

To love forhindrer, at voldsudsatte børn får den hjælp, de har brug for. Hvordan hjælper vi børnene? 

Tidspunkt: 14:00 - 14:45 

Mødrehjælpen, Ole Kirk’sFond 

Placering: J32 - Børne- og Ungescenen, J - Kæmpestranden 
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Eventbeskrivelse: Hvis et barn under 15 år oplever vold i hjemmet og ønsker behandling hos fx en psykolog, 

skal barnet have samtykke fra den eller de forældre, der har forældremyndigheden. Det er bestemt i 

Sundhedsloven og Forældreansvarsloven. Lovene spænder ben for, at børn, der oplever vold i hjemmet, kan 

få den hjælp, de har brug for. Fx fordi børnene ikke tør lade den voldsudøvende forælder få at vide, at de 

ønsker behandling. Eller fordi den voldsudøvende forælder ikke selv vil erkende volden – og derfor ikke vil 

give barnet lov til at få hjælp. Hvad betyder lovgivningen for børnene? Hvordan sikrer vi, at voldsudsatte børn 

får den hjælp, de har brug for? Og hvad kan myndigheder, civilsamfundsorganisationer og andre gøre for at 

hjælpe børnene? Det er nogle af de spørgsmål, vi rejser, når Mødrehjælpen og Ole Kirk’s Fond inviterer til 

debat om voldsudsatte børn. 

Deltagere: 

Ninna Thomsen, Direktør, Mødrehjælpen 

 

Kunsten som baggrund for storpolitiske dagsordener I 

Debat om kunst softpower, storpolitik og forsvarsanalyser. 

Tidspunkt: 14:30 - 15:15 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Mød lektor fra forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen og kunstneren Ditte Ejlerskov samt 

flere til en debat om softpower, storpolitik og forsvarsanalyser. Foreningen af Danske Kunsthaller byder op 

til en spændende diskussion om krydsfeltet mellem den hårde og bløde magtanvendelse. 

Deltagere: 

Peter Viggo Jakobsen, Cand.scient.pol., ph.d. i international politik og lektor ved Institut for Strategi og 

Krigsstudier., Forsvarsakademiet 

 

Kunsten som baggrund for storpolitiske dagsordener II 

Debat om kunst softpower, storpolitik og forsvarsanalyser. 

Tidspunkt: 15:15 - 16:00 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Mød lektor fra forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen og kunstneren Ditte Ejlerskov samt 

flere til en debat om softpower, storpolitik og forsvarsanalyser. Foreningen af Danske Kunsthaller byder op 

til en spændende diskussion om krydsfeltet mellem den hårde og bløde magtanvendelse. 
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Deltagere: 

Dina Vester Feilberg, Direktør, Den Frie 

 

Kære Folkemøde-dagbog 

Vi deler de bedste, værste og sjoveste Folkemøde-moments fra deltagernes Folkemøde-dagbøger. 

Tidspunkt: 16:15 - 17:45 

Carlsbergfamilien 

Placering: N12 - Carlsbergfondet/Tuborgfondet, N - Nørregade 

Eventbeskrivelse: Kom og evaluér Ung Agenda og Folkemødet med Tuborgfondet. Vi har bedt de nye, de 

garvede og dem midt i mellem om at skrive folkemødedagbog – og nu læser de dem op fra scenen med 

stemningsmusik fra DJ Hex og kærlig kommentage leveret af en farverig vært. Vi lader ris og ros-kassen gå 

rundt, og vil også gerne høre din oplevelse af årets Folkemøde. 

Deltagere: 

Karen Løth Larsen, Kommunikationsansvarlig, Tuborgfondet 

 

Fremtidens iværksætteri er grøn, men griber vi potentialet? 

Iværksætterforeningen DISIE og Green Survey giver ordet til unge grønne iværksættere på Folkemødet 

Tidspunkt: 17:45 - 18:45 

Tuborgfondet, Ung Agenda (Foreningen Folkemødet) 

Placering: G8 - Ydermolens Debattelt, G - Yder-/indermolen 

Eventbeskrivelse: Hvordan gør du en forskel for den grønne omstilling som ung grøn iværksætter, og hvad 

driver dig personligt? Til at besvare spørgsmålet giver vi ordet til de unge grønne iværksættere. Fælles for 

dem er, at de alle har startet deres virksomhed på baggrund af en lyst til at skabe en forskel for den grønne 

omstilling. Til debatten vil de dele viden om alt fra cirkulære forretningsmodeller og gennemsigtige 

miljøberegninger, der skaber troværdighed til viden om Greenwashing og hvordan forbrugernes 

efterspørgsel bestemmer indkøbsmulighederne lokalt. Hvordan gør man som forbruger en reel forskel for 

den grønne omstilling ved at tilvælge varer fra grønne iværksættere? Unge fra paneldebatten vil også dele 

deres viden med andre unge, som selv er interesseret i at vælge grønt iværksætteri som en fremtidig levevej, 

og som vil vide, hvordan de griber potentialet. DISIE er på Folkemødet for at understøtte bæredygtige 

iværksættere nationalt igennem værktøjer, fællesskab og netværk. 

Deltagere: 

Anne Katrine Heje Larsen, Direktør, DISIE 
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Ingeborg Steffensen, Klimakonsulent, Green Survey 

 

A new economic approach? A conversation on degrowth 

Tidspunkt: 19:00 - 19:45 

KR Foundation Rethinking Economics Danmark 

Placering: A1 - Verdensmålenes Telt 

Eventbeskrivelse: Climate economics focuses on balancing the benefits and costs of climate action. But that 

approach has led economists to conclude that a 3 degree rise in temperature is optimal. Instead, critical 

economists point to the need for degrowth. Degrowth research focuses on reducing consumption in rich 

countries and creating a good life for all within planetary boundaries. But does the climate crisis require a 

rethink of climate economics? Join the conversation on climate economics and degrowth when one of the 

world's leading critics of mainstream climate economics, professor and economist Steve Keen, visits the SDGs 

tent. Keen will be joined by PhD student and vice-president of Rethinking Economics Denmark, Joachim Peter 

Tilsted. Tilsted is an environmental economist and has done research on green rowth focusing on Denmark. 

Steve Keen has been invited to Folkemødet by Rethinking Economics DK, and the event is being held in 

cooperation with the KR Foundation. 

Deltagere:  

Joachim Peter Tilsted, Ph.d-studerende, Rethinking Economics DK 

Steve Keen, Økonom, professor & forfatter, Rethinking Economics Danmark 
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