PÅ FOLKEMØDET

Inspiration til jeres debat
Højskolerne er massivt til stede på Folkemødet på Bornholm. Med på øen har vi en
lang række højskolefolk, der kan kvalificere dit arrangement med et perspektiv fra
civilsamfundet som debattør, ordstyrer eller sangvært.
UDDANNELSE / BORGERDANNELSE / DEMOKRATI/ FRIVILLIGHED/
SUNDHED
Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes Forening og forstander på Ubberup Højskole. Har sammen med efterskolerne og
friskolerne dannet initiativet FRIRUMMET, som vil skabe en bedre
demokratisk samtale, Medskaber af Ungdomsøen. Dybt optaget af
hvordan vi danner unge – og alle os andre – til borgere i en kompleks
verden.
Kontakt: lisbeth@ubberup.dk, 28 18 68 17

POLITIK / PSYKIATRI / BÆREDYGTIGHED / IDÉDEBAT
Peter Westermann, cand.scient.pol, højskolelærer på Grundtvigs Højskole,
regionsrådsmedlem og tidl. næstformand og MF for SF. Har et stort politisk
engagement og stor poltisk erfaring, trods relativ ung alder (født 1985).
Brænder for at få samfundet til at passe bedre til - og på - mennesker. Var med
til at stifte tænketanken Cevea i sin tid for at få rusket op i idédebatten og få
venstrefløjen ind i kampen. Har desuden stor historisk interesse og viden og
anvender denne i undervisningen - ofte også via strategiske og historiske rolleog brætspil. Nogle af dem selvgjorte. Og ganske gode.
Kontakt: peter@grundtvigs.dk / 53 37 97 53
UDDANNELSE / FOLKEOPLYSNING
Niels Glahn, generalsekretær for Folkehøjskolernes Forening siden 2007. Før det
embedsmand i Undervisningsministeriet.
Tillidshverv: Foreningen Center for Ungdomsforskning (CEFU), samt medlem af Politi-klagerådet.
Kontakt: ng@ffd.dk, 20 35 23 62

START DEBATTEN MED EN HØJSKOLESANG
Kunne I se en pointe i at starte eller slutte jeres arrangement med en fællessang, stiller
vi gerne op med sangvært og højskolesangbøger. Sangværter:
Rasmus Skov Borring (f. 1981). Pianist og komponist. Projektleder hos
Højskolerne for ”Syng, spis og snak”. Han har gennem flere år komponeret nye
sange – bl.a. i samarbejde med forfatter Jens Rosendal.
Jesper Moesbøl (f. 1951). Tidligere højskoleforstander og embedsmand i bl.a.
Kulturministeriet. Mangeårig omrejsende med historier om højskolesangbogen
og en øvet spillemand til fællessang, rock, jazz og suppe-steg-og-is.

UNGE / UDDANNELSE /DANNELSE / INTEGRATION
/ BÆREDYGTIGHED / NATURSYN
Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg
Højskole, bestyrelsesmedlem i Folkehøjskolernes
Forening, formand for Højskolepædagogisk Udvalg, medlem af styregruppen bag UNLEASH og
styregruppen for Højskolernes Bæredygtighedsnetværk. Teolog, poet, samfundsdebattør og naturdebattør, der elsker både det talte og det skrevne
ord, men hader udenomssnak.
Kontakt: sl@brandbjerg.dk, 61 34 49 16
INTERNATIONALT
Sara Skovborg Mortensen, international konsulent i Folkehøjskolernes Forening og tidligere
højskolelærer. Uddannet i kommunikation og
internationale udviklingsstudier med speciale i
dannelse af globalt medborgerskab. Har arbejdet
med aktionslæring som lærer på Krogerup Højskole og planlagt studierejser til Asien, Latinamerika, Afrika og USA.
Kontakt: sam@ffd.dk, 21 19 28 82
BÆREDYGTIGHED / KLIMA / GRØN OMSTILLING
Rasmus Vincentz, bæredygtighedskoordinator
i Folkehøjskolernes Forening. Har arbejdet professionelt med bæredygtighed i mere end 10 år
internationalt såvel som nationalt - både med
NGO’er, virksomheder og højskoler. Er optaget af,
hvordan vi sammen kan bidrage til løsningen af
de globale miljøproblemer og kombinere det med
vores faglighed, fællesskab og skaberglæde.
Kontakt: rv@ffd.dk , 25 36 45 56
SOCIALE MEDIER
Janne Bavnhøj, Digital & Social Media Manager
i Folkehøjskolernes Forening. Har arbejdet professionelt med digital kommunikation i 15 år,
primært med digitalt indfødte som målgruppe. Er
optaget af, hvad der sker, når vi sætter strøm på
kommunikationen, og når alle har egne medier at
tale i.
Kontakt: jb@ffd.dk, 51 50 93 23

MADHÅNDVÆRK / KULTUR/ ETIK / SUNDHED /
ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I RELATION TIL MAD
OG HVERDAGSLIV
Lars Sonne-Hansen, forstander på Suhrs Højskole i København. Forkæmper for madhåndværk
og maddannelse. Erfaring med foredrag, debat,
oplysning og undervisning. Tidligere leder af Meyers Madhus og konsulent og køkkenchef i Kræftens
Bekæmpelse.
Kontakt: lsh@suhrs.dk, 30 49 25 32
UNGDOMSKULTUR / UDKANTSDANMARK /
FOLKELIGHED
Mads Rykind-Eriksen, højskoleforstander, Rødding
Højskole. Cand.mag. i historie og filosofi. Kronikskribent. Modtager af N.F.S. Grundtvigs Pris 2011.
Initiativtager til adskillige konferencer om uden- og
indenrigspolitik.
Kontakt: mads@rhskole.dk, 22 31 22 19
UNGE / POLITIK / UDDANNELSE
Ole Buch Rahbek, souschef og leder af udviklings-afdelingen i Folkehøjskolernes Forening.
Mener at civilsamfundet, og herunder højskolerne, udgør rygraden i et stærkt folkeligt forankret
demokrati. Har mange års erfaring med at arbejde
for udvikling af civilsamfundet som frivillig og som
lobbyist – i politiske organisationer, studenterbevægelsen, foreningslivet og ikke mindst i højskolesammenhænge. Medlem af Rådet i Mellemfolkeligt
Samvirke, tidligere sekretariatschef i Danske Studerendes Fællesråd og tidligere højskolelærer på
Silkeborg Højskole.
Kontakt: obr@ffd.dk, 22 30 78 33
For generelle spørgsmål kontakt Jakob Bonde Rasmussen,
kommunikationschef, Folkehøjskolernes Forening,
jbr@ffd.dk, 21 72 73 30, www.hojskolerne.dk/folkemodet

De unges stemmer

Frirummet er et initiativ skabt
af de frie skoler (efterskoler,
højskoler og friskoler) med
støtte fra TrygFonden.

PRØV EN NY DEBATFORM

500 debatlystne
højskoleelever kommer
til Folkemødet. Måske
skal nogle af dem bidrage
til dit arrangement?
Kontakt: ah@ffd.dk / 29 91 15 22

Hvornår har I sidst hørt en politiker udtrykke tvivl? Og hvornår
har I selv udtrykt tvivl i en debat? Vil du udfordre de traditionelle måder? Frirummet er en debatform, som trækker
konfliktens fronter op, men som gennem refleksion over tvivl
og dilemmaer søger nye initiativer. Vi skaber kontakt til en
debatpilot og hjælper med at sætte debatten op.
Kontakt Stig Skov Mortensen: stig@frirummet.org,
T: 22 30 78 42, www.frirummet.org
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Følg os på twitter og instagram #højskole
www.hojskolerne.dk/folkemodet
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