PÅ FOLKEMØDET

Inspiration til jeres debat
Højskolerne er massivt til stede på Folkemødet på Bornholm. Med på øen har vi
en række højskolefolk, der gerne stiller op til debatter hos jer
- som debattører, ordstyrere, sangværter eller andet.

UDDANNELSE / SAMTALEN /
DEMOKRATI / FRIVILLIGHED /
SUNDHED

Lisbeth Trinskjær, formand for Højskolerne i Danmark. Har sammen med efterskolerne og friskolerne skabt initiativet
FRIRUMMET, som vil skabe en bedre
demokratisk samtale. Formand for Ungdomsøen, medlem
af 2030-panelet og med i Demokrati-kommissionen. Dybt
optaget af, hvordan vi sikrer unges plads i og tiltro til
demokratiet, og hvordan vi danner unge – og alle os andre –
til aktive, helhedsorienterede borgere i en kompleks verden.
Kontakt: lisbeth@ffd.dk, 28 18 68 17

BÆREDYGTIG DANNELSE /
SEKSUEL DANNELSE /
NATUR / EKSISTENS /FÆLLESSANG

Simon Lægsgaard, forstander
på Brandbjerg Højskole og næstformand for
Højskolerne. Uddannet teolog, formand for
Højskolernes Bæredygtighedsudvalg, sangskriver med sange i Højskolesangbogen, natur-entusiast og
ivrig debattør med fokus på bære- og væredygtighed i bred
forstand, det meningsfulde liv og naturrelationens og håbets
rolle for fremtiden.
Kontakt: slm@brandbjerg.dk, 61 34 49 16

KULTUR / UNGDOM /
UDDANNELSE / TRIVSEL BLANDT UNGE /
DEMOKRATISK SAMTALE /
BYUDVIKLING

Kirsten Ida Enemark, viceforstander
på Roskilde Festival Højskole og bestyrelsesmedlem i Folkehøjskolernes Forening.
Mentor for unge med særlige udfordringer, underviser i
kultur-/eventfag og aktiv bidrager til udviklingen af den
kreative bydel Musicon i Roskilde. Meget optaget af unges
trivsel, mødet mellem mennesker og den demokratiske samtale, der for eksempel kan opstå gennem kunst og kultur.
Cand. mag. i dansk fra KU.
Kontakt: kirsten.enemark@rofh.dk, 31 25 50 55

SAMFUND / RELIGION OG KULTUR /
DANNELSE / POLITISK FILOSOFI

Claus Staal, forstander på Silkeborg
Højskole og bestyrelsesmedlem i Folkehøjskolernes Forening. Teolog og uddannet i
filosofi. Har blandt andet været pædagogisk
leder ved Den internationale skole i Luxembourg, ansat i Amnesty International og viceforstander på
Den Internationale Højskole i Helsingør. Er særligt optaget
af krydsfeltet imellem det historisk-poetiske og samfund.
Holder blandt andet foredrag om Nordens Mythologi og
dens anvendelse som samfundsanalyse.
Kontakt: cs@silkeborghojskole.dk, 21 96 52 71

DANNELSE / HØJSKOLEPÆDAGOGIK /
GRUNDTVIG / FORTÆLLING /
BÆREDYGTIG DANNELSE

PRØV EN NY DEBATFORM

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: Josefine Weng,
josefine@frirummet.org, 20 94 51 18, www.frirummet.org

Jonas Møller, Specialkonsulent i Højskolernes Hus. Idéhistoriker, tidligere højskolelærer og viceforstander. Medforfatter til
bogen Højskolepædagogik – en fortælling om
livsoplysning i praksis og medvært på højskolepodcasten Giv
os i dag vort daglige bøvl. Arbejder til daglig med højskolernes
pædagogiske udvikling med særligt fokus på forholdet mellem idé, tradition og praksis. Ansvarlig for efteruddannelse
af højskolelærere.
Kontakt: jm@ffd.dk, 61 66 31 68

Start debatten med en sang
Har I brug for at starte jeres arrangement med fællessang, så stiller vi gerne op med sangvært og sangbøger.
Vi kan også aftale, at en højskole-forstander i den forbindelse leverer en introducerende replik eller et perspektiv
på jeres debat.
Kontakt: Mette Skov Hansen, msh@ffd.dk / 60 64 19 89
PIANIST
Rasmus Skov Borring

MEDIER / KULTURPOLITIK / UDDANNELSE / DEMOKRATI / KINA & VERDEN

Sofie Buch Hoyer, ansvarshavende redaktør på Højskolebladet og tidligere underviser på en håndfuld forskellige højskoler.
Har i sit virke som journalist rejst rundt i
verden, særligt Hongkong, og interviewet
unge om deres syn på demokrati, frihed og fællesskab – til
medier som Politiken, CNN International og Radio24syv. Er
en erfaren ordstyrer og har medvirket som moderator i en
række teaterforestillinger om politiske møgsager fra Christiansborg, herunder offentlighedsloven.
Kontakt: sbh@ffd.dk, 61 34 64 14

FÅ DET UNGE PERSPEKTIV MED I JERES DEBAT

700 debatlystne højskoleelever kommer til folkemødet.
Måske skal nogle af dem bidrage til jeres arrangement?
Kontakt os, og så hjælper vi med at finde den rette deltager
til jer.
Kontakt: Mette Skov Hansen, msh@ffd.dk, 60 64 19 8918

UNGDOMSKULTUR /
UDKANTSDANMARK / FOLKELIGHED

Mads Rykind-Eriksen, forstander på
Rødding Højskole. Cand.mag. i historie
og filosofi. Kronik¬skribent. Modtager af
N.F.S. Grundtvigs Pris 2011. Initiativtager til adskillige konferencer om uden- og
indenrigspolitik.
Kontakt: mads@rhskole.dk, 22 31 22 19

SPIL & LEG / NYE FORMER FOR
UNDERVISNING & LÆRING /
ADFÆRDSPSYKOLOGI / MUSIK

Thomas Vigild, spildesigner, foredragsholder og konsulent inden for spil, leg,
escape rooms, brætspil, spilkultur og
spildesign. Anmelder af spil i Politiken
siden 1991 og skriver også om spil, apps og teknik for aviser.
I dag selvstændig spildesigner i firmaet HV?M, der specialiserer sig i undrevisning og fysiske gåderum og gådejagter i
by- og museumsrum. Grundlagde linjen for Spiludvikling på
Vallekilde Højskole i 2010. Er i dag gæstelærer på højskolen.
Cand.mag i Musikvidenskab, Datalogi og Spilkultur fra
Københavns Universitet og IT-Universitetet i København.
Kontakt: vigild@hvem.nu, 23 25 53 17

Hvis I har andre spørgsmål til Højskolernes tilstedeværelse på
Folkemødet, kan I kontakte kommunikationsmedarbejder:
Mette Skov Hansen, msh@ffd.dk, www.hojskolerne.dk/folkemodet

N

EJE

Følg os på twitter og instagram #højskole
www.hojskolerne.dk/folkemodet
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