FOLKEKIRKENS PROGRAM TIL FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
13.6-16.6 2019 C11 – FOLKEKIRKEN C - CIRKUSPLADSEN

TORSDAG
Åbningsreception med kirkeministeren og ’Bornholms biskop’
13:00 - 14:30
Alle er velkomne til åbningsreception, hvor vi sammen med kirkeministeren tager hul på folkemødet

Eventbeskrivelse
I folkekirkens telt glæder vi os til at byde velkommen til alle interesserede. Peter Skov-Jakobsen, biskop over
Københavns Stift, er vært ved den årlige åbningsreception i folkekirkens telt på Cirkuspladsen nr. 11.
Kirkeministeren vil tage temperaturen på folkekirken anno 2019, for hvordan går det med at være én af
samfundets bærende institutioner. Der bliver traditionen tro skabt rum for at begynde den politiske festival i
selskab med både velkendte og nye ansigter. Som altid bliver der også tid til en fællessang.

Deltagere
Kirkeminister, Kirkeminister, Regeringen
Peter Skov-Jakobsen, Biskop, Folkekirken

Udkant på forkant
15:00 - 16:00
Samskabelse bygger op, bryder gamle grænser ned, men er der grænser for samskabelse?

Eventbeskrivelse
I projekt 'Kirke med Mere' på Lolland-Falster bliver brugen af kirkebygninger udvidet, så kirkerne bliver de nye
forsamlingshuse. Bygninger kan i bæredygtighedens navn også bruges til kaffeklub mandag, yogaundervisning
tirsdag og kreativt værksted onsdag? Kan man trække en grænse for, hvad der er kirken og kirkens sociale
arbejde, om ikke samfund og kirkeliv er ved at smelte sammen, fordi man i kirken er begyndt at bruge
ressourcerne bedre, og lave samskabelse med kommunale institutioner, virksomheder, fonde til gavn for
lokalsamfundet, bevarelse, fastholdelse, liv?

Deltagere
Marianne Gaarden, Biskop, Folkekirken
Birgitte Boesen, cand.scient.pol. forfatter til "Fonde i bevægelse", tidl. pressechef RealDania, büroCPH
Jacob Bjerregaard, Borgmester, Fredericia Kommune
Andreas Reventlow, Sociolog og medstifter, Elderlearn
Moderator: Gertrud Højlund, Journalist
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Næstekaffe - podcast live - om mod
16:30 - 17:30
Samtale uden filter mellem hospitalspræst Lotte Blicher Mørk og direktør for AIDS-fondet Andreas Gylling
Æbelø.

Eventbeskrivelse
Lyt med, når hospitalspræst Lotte Blicher Mørk byder Andreas Gylling Æbelø, direktør for AIDS-fondet, på en kop
helt almindelig filterkaffe og en samtale uden filter. Vi sukker efter nærværende samtaler. En udforskning af om
os selv, hinanden, livet og verden. En samtale, der kan vise dybden i det almindelige. Alt for ofte ser vi kun den
smarte overflade af andre tilsat et smukt hverdagsfilter og kan derfor tro, vi står alene med vores tanker og
spørgsmål til livet.

Deltagere
Andreas Gylling Æbelø, Direktør, AIDS-fondet
Lotte Blicher Mørk, Hospitalspræst, Folkekirken

FREDAG
Morgensang med Yildiz Akdogan (A)
09:30 - 10:00
Kom og syng igennem inden dagens mange debatter, møder og samtaler!

Eventbeskrivelse
Morgensangen er et uhøjtideligt fællessangsarrangement med stærk kirkekaffe. Folketingsmedlem Yildiz
Akdogan fra Socialdemokratiet har valgt morgensangens salmer, som hun vil fortælle sit forhold til, inden vi
synger dem sammen. Der vil være musikledsagelse ved organist Morten Poulsen på keyboard.

Deltagere
Morten Poulsen, pianist, Folkekirkens telt
Yildiz Akdogan, Næstformand for Folketingets ligestillingsudvalg, Socialdemokratiet

Dansk nok til folkekirken?
10:30 - 11:30
Mange udlændinge har kristne rødder, de færreste er med i folkekirken. Er den forbeholdt danskere?

Eventbeskrivelse
Folkekirken er meget dansk – og selvom de fleste indvandrere i Danmark har faktisk kristen baggrund, så bliver
de ikke en del af folkekirken. Så der er et stort potentiale: Folkekirken kan bidrage til integrationen og samtidig
arbejde for, at folkekirken også i fremtiden er folkets kirke og repræsenterer majoriteten af befolkningen. Men
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hvad kan det betyde for den danske folkekirke, hvis flere medlemmer har udenlandsk baggrund? Bliver
folkekirkens ånd fortyndet, hvis danskheden bliver udfordret? Skal salmebogen fx udbygges med udenlandske
samler – på dansk? Skal der uddannes arabisktalende præster? Hvordan møder folkekirken og andre danske
foreninger folk dér, hvor de er på tværs af sprog og kultur – og hvor åben skal foreningerne være, når det
handler om at tilpasse sig andre traditioner? Er svaret, at folkekirken skal være forbeholdt danskere? Eller kan
nydanskere være med til at fastholde folkekirken som majoritetskirken i Danmark?

Deltagere
Christian Langballe (DF), sognepræst, folketingsmedlem, kirkeordfører, Dansk Folkeparti
Niels Nymann Eriksen, Immigrantpræst, Folkekirken
Peter Skov-Jakobsen, Biskop, Folkekirken
Bent Clausen, Næstformand, DBU
Lisbeth Trinskjær, Forstander Ubberup Højskole, formand for Folkehøjskolernes forening i Danmark,
Folkehøjskolernes forening i Danmark
Moderator: Gertrud Højlund

Imam. Præst. Kvinde.
13:30 - 14:30
Mød imam Sherin Khankan og præst Eva Holmegaard og deltag i deres snak om at være religiøse ledere.

Eventbeskrivelse
At være religiøs leder er et stort ansvar. At være kvinde et andet. Kvindelig religiøs leder noget tredje, måske.
Religioner kan have det svært med femininitet og ’urenhed’ og ligeledes med forandring. Kvindelige ledere i
religiøse organisationer repræsenterer alle tre ting. Hvordan er det at være kvinde i en tradition, hvor mænd
plejer at have lederrollen? Hvordan er det at være kvindelig fortolker af tekster, hvor mænd har hovedroller og
fortolkningspositionen traditionelt har været maskulin? Og endelig hvilke personlige erfaringer har kvindelige
religiøse ledere med lederrollen? En imam og en præst – begge kvinder – giver svar. Gertrud Højlund modererer.

Deltagere
Sherin Khankan, Imam, Mariam Moskeen
Eva Holmegaard, Sognepræst og teologisk konsulent, Folkekirken
Gertrud Højlund, Moderator

Samtaleklima
15:00 - 16:00
Samtale skal der til politisk handling

Eventbeskrivelse
Vi inviterer folkemødegæster til en snak i kaffehøjde om klimaforandringer og grøn omstilling? I teltet kan du
udover andre folkemødegæster også tale med bioetiker Mickey Gjerris, præst Lisa Christina Rasmussen,
redaktør, filosof og blogger Jesper Dalgaard Pøhler og stud.theol. Benedikte Sommer.
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Hvad og hvem skal man tro på? Formuleringer som 'Det nytter jo ikke noget', 'Det må være politikerne, der må
gøre noget', 'Man må selv handle' hvirvler rundt. Hvor skal vi begynde, inden mismodet, skammen, den dårlig
samvittighed eller værst af alt panikken eller ligegyldigheden eller handlingslammelsen får fat i os? Livsglæden
kommer under pres. Vi kan begynde at lytte og tale med dem, der innovativt gør noget for den grønne
omstilling. Også til dem, der IKKE kan rumme forandringer eller overskue at ændre livsstil. Lytte til dem, der
håbefuldt bringer mange former for samtaler og møder i stand for millimeter for millimeter.
Hvordan skal vi justere vores adfærd, indstilling og i sidste ende vores håb?

Deltagere
Lise Christina Rasmussen, Sprogofficer og præst, Forsvaret
Mickey Gjerris, Bioetiker og lektor, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
Jesper Dalgaard Pøhler, Redaktør, filosof og blogger
Benedikte Sommer, Stud.theol.

Næstekaffe - podcast live - om konflikt
16:30 - 17:30
Samtale uden filter mellem sognepræst Mia Rahr Jacobsen og journalist Iben Maria Zeuthen

Eventbeskrivelse
Lyt med, når sognepræst Mia Rahr Jacobsen byder journalist og dokumentarist Iben Maria Zeuthen på en kop
helt almindelig filterkaffe og en samtale uden filter. Vi sukker efter nærværende samtaler. En udforskning af om
os selv, hinanden, livet og verden. En samtale, der kan vise dybden i det almindelige. Alt for ofte ser vi kun den
smarte overflade af andre tilsat et smukt hverdagsfilter og kan derfor tro, vi står alene med vores tanker og
spørgsmål til livet.

Deltagere
Iben Maria Zeuthen, Journalist, Freelancer
Mia Rahr Jacobsen, Sognepræst, Sankt Jakobs Kirke, folkekirken

LØRDAG
Morgensang med Jens Rohde (RV)
09:30 - 10:00
Kom og syng igennem inden dagens mange debatter, møder og samtaler!

Eventbeskrivelse
Morgensangen er et uhøjtideligt fællessangsarrangement med stærk kirkekaffe. Jens Rohde, Radikale Venstre,
har valgt morgensangens salmer, som han vil fortælle sit forhold til, inden vi synger dem sammen. Der vil være
musikledsagelse ved organist Morten Poulsen på keyboard.
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Deltagere
Jens Rohde, Politiker, Radikale Venstre
Morten Poulsen, Organist, Folkekirken

Klimaflugten
10:30 - 11:30
Debat - Klima og energi - Kultur, medier og idræt
Klimaforandringer sender mennesker på flugt. Flygter vi også?

Eventbeskrivelse
Flugten fra klimaforandringer handler ikke kun om mennesker, der mister deres livsgrundlag og flygter, men
også om vores egen tøven, som ligner en flugt. Nye ord som klimadepression, klimaangst, klimaskam, klimapanik
er bleve del af vores sprog og ord skaber virkelighed. Taler vi, medier og politikere om klimaforandringerne på
den bedste måde? Eller skal vi besinde os og lede efter et nyt og mere håbefuldt sprog for de forandringer, vi
oplever? Så vi igen kan tale konstruktivt og handle?

Deltagere
Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
Hans Østergaard, Borgmester (V), Ringkøbing-Skjern Kommune
Mikkel Wold, Sognepræst, Folkekirken, Marmorkirken, København
Cathrine Gyldensted, Journalist, forsker i konstruktiv journalistik, Selvstændig
Camilla Bøgelund, Højskolelærer, Silkeborg Højskole
Gertrud Højlund, Moderator
---

Den nøgne sandhed
13:30 - 14:30
Debat - Børn, unge og undervisning - Sundhed, omsorg og forebyggelse
Er vi blevet så kropsforskrækkede, at vi ikke tør vi se sandheden om selv?

Eventbeskrivelse
Eller er der en god grund til at værne om blufærdigheden? Den nøgne sandhed. Er der for lidt eller for meget
nøgenhed i det offentlige rum. Er det danske frisind en saga blot eller gemmer vi os bag filtre og fordomme for
at beskytte os selv? Kan vi komme tættere på os selv, ved at tage tøjet af? Eller skal vi have figenbladene frem
igen.

Deltagere
Kim Bindesbøll Andersen, Naturist, Freelancer
Christian Hjortkjær, højskolelærer, Silkeborg Højskole
Ida Rud, Journalist og debattør, DR
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Lisa Tikkanen Pagh, Sognepræst, Folkekirken
Iben Maria Zeuthen, Moderator

Syng demens du kan
15:00 - 16:00
Sang og samtalesalon – vi gir en kop kaffe

Eventbeskrivelse
Ind imellem rammer livet med en lige højre. Og du opdager, at du er sårbar. Da er det om at vide,
hvor der er hjælp at hente. Det er der i folkekirken landet over. Der er altid sat over til en kop
kaffe. Demens er en af de dødelige folkesygdomme i Danmark. Den rammer i flæng. 89.000
mennesker fra 38 år og stigende opefter i alder er ramt af en af de over 200 former for demens.
485.000 mennesker er pårørende til de ramte. Vi bliver flere, både ramte og pårørende, inden for
de næste ti år, simpelthen fordi vi er sundere og lever længere, end vi har gjort tidligere. Om blot
ti år vil næsten 40% af landets befolkning være over 60 år. Af dem vil en stor del være berørt af
demens, de fleste som pårørende, en del som ramt af diagnosen. Demens passer dårligt ind i en
tid, hvor det at gøre noget er det væsentlige, hvor vi hænger i en kalenderstreng og er fikserede
på tid og på at nå en masse. Demens er også en sygdom, der trods sine skyggesider give

Deltagere
Jens Rueskov Nielsen, Visesanger, Freelancer
Louise Dixen Hansen, Præst, Folkekirken
Rose Marie Tillisch, Gerontolog, FUV - Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter
Pernille Vinge Karlsson, cand.theol.

Næstekaffe - podcast live - om kontrol
16:30 - 17:30
Samtale uden filter mellem præst Kristian Tvilling og debattør og forfatter Sanne Søndergaard

Eventbeskrivelse
Er kontrol en særlig disciplin for kvinder? Lyt med, når sognepræst Kristian Tvilling byder debattør og forfatter
Sanne Søndergaard på en kop almindelig filterkaffe og en samtale om køn, selvkontrol og balance. Helt uden
filter. Kvinder forventes at have kontrol, ikke bare over sig selv, men også over det, andre vil gøre mod dem. Det
mener forfatter og foredragsholder Sanne Søndergaard i hvert fald. De skal være dygtige og flittige og samtidig
passe på ikke at blive udsat for overgreb. Men hvis det lykkes lidt for godt med kontrollen og dygtigheden, er
den også gal – så bliver de anset for at være super irriterende og smækneurotiske. Kontrol har været et stort
tema i både Kristian Tvillings og Sanne Søndergaards liv, og sammen vil de forsøge at indkredse, hvornår
selvkontrol er en styrke, og hvornår det bliver ødelæggende. Og hvad sammenhængen egentligt er mellem køn
og kontrol.
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Deltagere
Kristian Tvilling, Sognepræst, Folkekirken
Sanne Søndergaard, Debattør og forfatter, Freelancer

SØNDAG
Vi synger Folkemødet ud sammen
10:00 - 11:00
Fællesskabet findes. Fællessang og Folkemødet går hånd i hånd.

Eventbeskrivelse
Forfatter og salmedigter Dy Plambeck vil fortælle om sin salmedigtning. Korleder Henriette
Engelhart vil guide os ind i fællessangens frydefulde kunst. Dy har sagt: "Når vi synger salmen, får
vi samme åndedræt som de andre i rummet. Vi bliver én krop. Vi synger sammen. Man er ikke
alene i verden længere. Man deler ordene med de andre i menigheden. Fællesskabet findes." Også
salmesang og Folkemødet går hånd i hånd.

Deltagere
Henriette Engelhart, Korleder, sangerinde og komponist, Selvstændig
Dy Plambeck, Forfatter og salmedigter, Freelancer
Morten Poulsen, pianist, folkekirkens telt
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