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Indhold og Praktiske oplysninger
Mad og drikke
Højskolens spisetelt er åbent under hele Folkemødet, suppleret 
af boder med is, tang, pandekager og kaffe. Der vil også være en 
grillbod arrangeret af Røde Kors. 
 
Du kan også købe plads i en samtalemadkurv, så du kan møde 
nye mennesker, mens du nyder din frokost. Madkurvene laves af 
Den Rytmiske Højskole. 

Transport til Folkemødet
Hvis du ikke selv har bil, cykel eller gode ben, kan du køre med 
shuttlebus til/fra Vig Station hver halve time. Første afgang fra 
Vig kl. 8.45 - sidste afgang fra Den Rytmiske Højskole kl. 17.15. 
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Fællesskaber på tværs 6
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Ungefolkemødet  14

Morgensang  15

 9.00 Musik med Northwest Percussion  
	 	 og	gratis	morgenkaffe
 
 9.40 Morgensang

 9.45 Velkommen 
  Ved borgmester Thomas Adelskov, boligminister  
  Kaare Dybvad og højskoleforstander Lars Gjerlufsen

 10.00 Jesper Theilgaard
  Danmark for målene

 10.20 Programstart i teltene 

 11.00 Musik, indslag, poetry slam og 
  aktiviteter på pladsen
  Begynder hver hele time frem til kl. 15.00

 16.00 Opera i Provinsen

 17.00 Folkemødets afslutning
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Politik

10.20 Ikke i min forhave!
Det haster med at få erstattet de fossile energikilder, 
men hvem tør placere vindmøller, solcelleparker og 
biogasanlæg i Odsherred?  

11.20 De unge og klimaindsatsen 
Vi får en melding fra de unges folkemøde og skal tage 
stilling til, hvordan vi bedst støtter og samarbejder med 
de unges initiativer og virkelyst.

12.20 Hvem redder Isefjorden? 
Isefjorden er tæt på døden! Er det staten, kommunen, 
landbruget, virksomhederne, foreningerne eller de pri-
vate husstande, der redder Isefjorden?

13.20 Er vandet rent nok til at sælge?
Tang og sydesalt fra Odsherred kan blive en god og 
bæredygtig forretning. Men hvad kræver det af vandets 
kvalitet? Hvem skal tage ansvaret for, at vandet er rent 
nok?

14.20 Hvad kan du lære af børnene om klimaindsatsen?
Elever fra Egebjerg skole udfordrer dig i viden og prak-
tiske færdigheder for at forbedre klimaet.

15.20 Heller ikke i min baghave!
Det haster med at få erstattet de fossile energikilder, 
men hvem tør placere vindmøller, solcelleparker og 
biogasanlæg i Odsherred? 

Arrangør
De politiske partier i Odsherred
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Forsyning og Ressourcer
10.20 En bæredygtig Forsyning

Renser vi spildevand godt nok? Hvor skal varmen til 
huset komme fra? Fremtidstanker ved direktør i Ods
herred Forsyning A/S, Fanny Villadsen.

11.20 Connie Hedegaard om Verdensmålene
Connie Hedegaard gør os klogere på FNs Verdensmål. 
Hun er forhenværende EUKommisær, miljø og klima
minister og vært for FNs Klimakonference i København.

12.20 Drikkevand og udfordringer 
Oplæg ved geolog Walter Brüsch fra Danmarks Natur-
fredningsforening og ekspert i grundvand. Faciliteret af 
Egebjerg Bylaugs Drikkevandsgruppe. 

13.20 Hvordan sikrer vi fremtidens drikkevand?
Paneldebat med Peter Søndergaard, Halkær Vandværk, 
Dorte Bøge, Vandværker i Odsherred og Fanny Villadsen, 
Odsherred Forsyning A/S. Moderator er Ole Busck, lektor 
ved Aalborg Universitet. 

14.20 Cirkulær ressourceøkonomi 
Forlæng tingenes levetid, se forretningsmulighederne i 
skrald. Vedligehold, reparer og genfremstil eller byg et 
koncept på deleøkonomi. Ved lektor Henrik Grüttner, 
Danmarks Naturfredningsforening.

15.20 Genbrug og genanvendelse
Politisk paneldebat med Miljø og Klimaudvalget 
om affald, ressourceudnyttelse og bæredygtighed i 
lokalsamfundene. Ved Freya Grossman, Affaldsteamet i 
Odsherred Kommune. 

Arrangør
Odsherred Forsyning A/S 
Danmarks Naturfredningsforening
Egebjerg Bylaugs Drikkevandsgruppe
NOA Ungdom
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Fæ
llesskaber på Tvæ

rs

10.20 Mennesket bag facaden
Historier fra det levede liv med alkohol og det at få 
livet tilbage. Hvordan kan vi hver især hjælpe hinanden? 
Værestedet Vendepunktet.

11.20 Ensomhedens (tids)alder
Hvad gør vi for at forebygge og afhjælpe ensomhed? 
Gør vi det rigtige? Kan vi gøre mere? Besøgsleder Inger 
Justesen, Røde Kors, sundhedskoor dinator Sussi Friis og 
Henning Skov Hansen, Røde Kors Trundholm.

12.20 Fortællinger skaber fællesskaber
Teater BorderLines Fortælleværksted ved Lise Jør-
gensen. Taxafortællinger ved skuespiller Sevik Pearl. 
Hvad er det, fortællinger kan? Vi byder op til refleksion.

13.20 Fællesskabets betydning ved Anders Ladekarl
Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors, sætter 
fællesskabet i fokus og den danske sjæl i spil. 
Indledning af Søren Fagerland, Røde Kors Nykøbing- 
Rørvig

14.20 Unge, ulighed og fattigdom
Hvad vil det sige at være ung og fattig i et udkants
område? Er det en del af normaliteten, eller skaber vi 
en ny nofuture generation?

15.20 Stemmer fra Odsherred
Sangkoret ”Stemmer fra Odsherred” synger og fortæller 
ind imellem. Desuden bydes op til fællessang som afslut-
ning på et dejligt folkemøde.

Arrangør
Udsatterådet, Røde Kors 
Teater BorderLine 
Værestedet Vendepunktet
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Erhverv, Innovation og Bæ
redygtighed

10.20 Sådan sætter vi Odsherred på landkortet ...
når det gælder erhverv innovation og bæredygtighed! 
Thomas Adelskov og Henrik Andersen. 
Moderator Rasmus Friis.

11.20 Vi udfordrer stereotyper og sætter talenterne fri
Vær med når den første Omvendte Rekrutteringsmod-
el afholdes, i samarbejde med EUC Nordvestsjælland 
og Boss Ladies. Mød bl.a. Maria Bøhnke fra foreningen 
Divérs.

12.20 Seje Boss Ladies  
- kvinder i overalls går mod strømmen
Mød nogle seje kvinder fra EUC og hør, hvorfor de har 
valgt en erhvervsuddannelse. Kom og få en snak om 
deres valg og få afprøvet dine egne faglige færdigheder. 

13.20 Det bæredygtige fødevaredanmark
Kan vi nå FNs verdensmål på 11 år? Tænketanken Frej 
stiller skarpt på muligheder og udfordringer ved frem-
tidens landbrug. Mød Emil Skole Henriksen og Philip E. 
Hansen.

14.20 Odsherreds	indflydelse	på	Christiansborg
Samtalecafé med Jacob Jensen (V) og Rasmus Horn 
Langhoff (S), om hvordan de på tværs af partiskel sætter 
Odsherred på Folketingets politiske dagsorden. 
Moderator Michael Kristiansen.

15.20 Arbejdspladser eller klokkefrøer? 
Hvad skal vi leve af i fremtiden? Erhverv, bosætning, 
digitalisering eller klima? Det er svære valg! Hvad må 
det koste? Er vi villige til at betale prisen? Mikkel Hen
riksen og Henrik Andersen udfordrer dilemmaerne.

Arrangør
Odsherred Erhvervsforum
Konferencier
Helle Søeberg, beredskabsdirektør
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G
eopark og Lokalsam

fund

10.20 Solvognen 
Cafémøde med arkitekt Uffe Kurzweil og teamet bag 
vinderprojektet om Solvognen i Trundholm Mose.

11.20 GEOPARDY 
Hvem ved mest om Geoparken? Oplev en dyst mellem 
borgmester, politikere og administratorer orkestreret af 
Jakob Walløe Hansen.

12.20 Sprød og saftig!
”TV-køkken” med Geoparkens Helle Nordgaard, der 
trækker cvitaminer op af Lammefjorden og demon-
strerer hvilke grøntsagsjuicer, du selv kan lave derh-
jemme. 

13.20 Er @du en del af geoparken?
Har du gjort geoparken til din selvforståelse som Odsing? 
Mød bl.a. filminstruktør Anna Emma Haudal og formand 
for Geopark Odsherred Michael Kristiansen. 

14.20 GEOPARDY	–	finalekamp
Hvem ved mest om Geoparken? Oplev finaledysten 
mellem politikere og administratorer orkestreret af 
geolog Jakob Walløe Hansen.

15.20 Nordic Soil møder vodkanørderne
Hør om Nordic Soils unikke vodkaproduktion i Odsherred 
og smag på varerne! 

Arrangør
Geopark Odsherred 
Lokaldemokratiudvalget
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Art Talk
10.20 Hvad vil ung kunst?

BGK – Billedkunstnerisk Grundkursus  giver bud på inter-
essante kunstprojekter og tiltag i Odsherred. BGK-leder 
Henrik Miklos i samtale med bl.a. Emil Skamstrup, der 
har stået i spidsen for en kunstinstallation lavet med 
skoleelever på ungefolkemødet. 

11.20 Kunstens placering i Odsherreds kulturliv
Thomas Burø fremlægger pointer fra sin Ph.d. om 
Odsherreds kulturliv. Han er tidligere leder af OK13, 
Odsherred Kulturfestival.

12.20 Kultur samler, kunst adskiller
Samtale om forskellen på kunst og kultur mellem billed-
kunstner Mikkel Carl og Museumsleder Britta Tøndborg. 
Moderator: Lis Johansen. 

13.20 Hvorfor professionel kunst er vigtig?
Knud Romer slår på kunstens betydning og den kulturelle 
dannelse. Han er aktuel med romanen Kort over Paradis
og radioprogrammet Romerriget.

14.20 Er kunstlivet i Odsherred ambitiøst - nok? 
Samtale mellem unge billedkunstnere fra Ods herred: 
Michael Isling, William Miklos, Johanne Helga Heiberg og 
Johannes Balsgaard. Moderator Nis Rømer, formand for 
Billedkunstnernes forbund.

15.20 Kunstquizzen
Unge quizzer på viden om kunst mod kulturpolitikere 
fra Odsherred. Kunstquizzen ledes af kunstnerne Nis 
Rømer og Charlotte Krogh. 

Arrangør
Huset i Asnæs samt lokale kunstnere
Museum Vestsjælland 
BGK og BKF
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Drøm
m

e på Kanten

10.20 Drømme på Kanten #1:  
Arbejdende værksted - tegn i teltet
Vær med til at indrette teltet med dine drømme, håb og 
forventninger.

11.20 Drømme på kanten #2: Skriveværksted 1 
Hvordan tror – og håber  du, at fremtiden former sig for 
dig, din familie, venner, Odsherred  verden?

12.20 Drømme på kanten #3: Skriveværksted 2
Hvordan tror – og håber  du, at fremtiden former sig for 
dig, din familie, venner, Odsherred  verden?

13.20 Drømme på kanten #4: Hvad drømmer vi om? 
Vi præsenterer udvalgte tekster fra skriveværksted 1 
og 2. Både hadefulde og håbefulde tanker finder vej i 
medierne, bl.a. på FB og i læserbreve. Hvilken protest – 
eller måske drøm – ligger der bag? Vi læser op. 

14.20 Drømme på kanten #5: Kaffeklub 1
Du kan få kaffe og kanelsnurrer og møde, bl.a. Alex 
Byrne, instruktør og idémager til Odsherred Teaters 
internationale teaterprojekt, ”I Will Be Everything”, om 
europæiske børns drømme.

15.20 Drømme på kanten #6: Kaffeklub 2
Vi får flere gæster til kaffe og kanelsnurrer. Hvorfor gik 
deres drømme i opfyldelse – eller hvorfor ikke? 

Arrangør
Odsherred Teater 
Nordvestnyt
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Det perfekte M
enneske

10.20 Morgensang
Syng folkemødet i gang med musiker Vibeke Bjergaard 
og højskolesangbogen.

11.20 Sindssyge sange inspireret af Psykiatrisk Museum
Med musikerne Malene Langborg, Hans Joergen Her-
sperger, Albert Madsen, Tom Eriksen og Maiken Vester-
gaard Larsen.

12.20 Anna Bjerre og organisationen GirlTalk.dk
GirlTalk.dk er en nonprofit organisation, der arbejder 
for at forebygge mistrivsel, styrke selvværd og hjælpe 
unge kvinder, der har det svært.

13.20 Iben Krogsdal om det perfekte menneske 
Relationerne; de brudte, de skrøbelige og de kærlige er 
i centrum når forfatter Iben Krogsdal taler om eksistens 
og følelser.

14.20 ... fortsat: Iben Krogsdal om det perfekte menneske
I et hverdagssprog omsætter Iben Krogsdal store følelser 
som angst, fortvivlelse, ensomhed og glæde til noget 
håndgribeligt og tilgængeligt.

15.20 Religionernes syn på det perfekte menneske
En folkekirkekristen, en ung muslim og en repræsentant 
fra Martinuscenteret diskuterer deres religiøse ståsteder 
i forholde til temaet Det perfekte menneske.

Arrangør
BOK
LOF
Menighedsrådene i Odsherred
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De sm
å Dem

okrater

10.20 Er kulturlivet i Odsherred også for børn? 
Formand for Kultur og Folkeoplysningsudvalget Gitte 
Hededam og formand for Børne og Uddannelsesudvalget 
Søren With diskuterer det gode børneliv.

11.20 Hvad er kvalitet i et børneliv?  
Hvem	definerer	det?	
Forfatter og debattør Knud Romer giver os en vedkom-
mende opsang om kvalitet og kvalitet i et barns liv. 
Hvem definerer og bestemmer det? 

12.20 Hvordan sikres sammenhængskraften?  
Far Stig Skov, far Jacob Netteberg og mor Katrine 
Jacobsen booster os på, hvordan vi skaber de optimale 
sammenhænge i et barns liv. 

13.20 Forældre i alle lande; Forén jer! 
Forældre har en enorm styrke – hvis vi taler sammen og 
taler i samme talerør. Forkvinde Signe Nielsen fra FOLA, 
Forældrenes Landsorganisation.

14.20 Syng med det grå guld og de små stjerner
Musikere Niels Bugge og John Larsen spiller op med de 
kendte børnesange fra, da farfar var dreng. Vi byder på 
eftermiddagskaffe/saft og kringle til alle deltagere. 

15.20 Hvordan kan man se, at et barn er stresset? 
Oplæg ved psykolog John Halse om børnenes tilstand i 
en stresset tid. 

Arrangør
Anette Haudal, Dagplejen
Mette Møller Olsen, Forældrebestyrelsen
Moderator
Pædagogisk filosof Stig Skov
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Aktiviteter og Boder  også for børn
Danmark for målene
natur og grøn omlægning

Folkets skulptur 
ved Martin Nybo

Kæphestevæddeløb
på egen eller lånt kæphest fra Odsherreds Rideklub

Kæphestekåring
flotteste medbragte kæpheste kåres

Livet under vand
i vildmarksbadet

Fun facts fra Genbrugspladsen

Nonnetit æbleværksted

Små demokratiske aktiviteter for børn

Tårnet
ved spejderne

Ulfborgens historiske værksted

Glidebane - medbring evt. badetøj 
ved Ung i Odsherred

Tip en 13’er

Bæredygtige valgplakater

Verdens største vendespil

Aktiv med demens

Hjemmesyede historier

En folkesag til folkemødet

Boder
Isøre Is
Dansk Tang
Ulvborgens pandekagebod
Godt til grillen v/ Røde Kors
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U
ngefolkem

ødet

Ungefolkemøde 
Dagen før Folkemødet i Odsherred er der ungefolkemøde fredag 
den 6. september. Og det kan man se spor af på hele Folkemødet 
om lørdagen. 

FNs verdensmål er temaet, og det bliver primært ung til ung 
formidling.  

Odsherreds Gymnasium og Slotshaven skal sammen med BGK og 
Den Rytmiske Højskoles elever lave workshops for 7.9. klasserne.

De unge skal bygge en portal af genbrugsmaterialer, lave rollespil 
og poetry slam, diskutere fordomme, rappe, dyste, samtale, lave 
installationer og skulpturer, hygge sig og lytte til musik. 

Børnedemokrati
6. klasserne opstarter Børnedemokratiprojektet på ungefolke-
mødet med introduktion og workshop. 

Børnene råder over 65.000 kr. og skal finde på en begivenhed, 
som sætter FNs verdensmål i spil.

29. januar mødes to repræsentanter fra hver klasse i byrådssalen 
med borgmesteren og diskuterer sig frem til, hvilken begivenhed 
de kan blive enige om. 
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M
orgensang

Godmorgen lille land
Melodi: Carsten Johs. Mørch  
Tekst: Niels Brunse

Godmorgen, lille land!
Et land med sol, et land med dis, 
med kyst af sten og sand,
som havets bølger slikker,
med bakker skabt af is,
koldt eller venligt skiftevis.

Godmorgen, ø ved ø!
Nu ser vi Danmarks buetegn 
med blink af hav og sø,
de slanke, lyse broer.
I sol, i blæst, i regn
bærer de os fra egn til egn.

Godmorgen, hver og en, 
som sidder ved et morgenbord 
fra Skagens hvide gren
til Gedsers lange odde,
på vores prik mod nord
her på den kuglerunde jord.

Godmorgen, stå nu op!
Stå ud af drøm og tankespind 
og stræk din tunge krop,
for ingen er alene;
når verden lukkes ind, 
bygger vi bro fra sind til sind.



Folkemødet i Odsherred er blevet til i et samarbejde mellem  
Den Rytmiske Højskole,  
Lokaldemokratiudvalget  

og alle Folkemødets aktører 

Layout: Kommunikationsteamet i Odsherred Kommune 
Logo udarbejdet af Lene Sørensen Rose, Rose&Rose


