6 dage med f okus på
lokaldemokrati og
borgerinddragelse
Henrik Dam
Kristensen

Søs Marie
Serup

Tarek Ziad
Hussein

Svend
Brinkmann

Karsten Hønge

Joy Mogensen

Roger Buch

Elisa Rimpler

12.-17. september 2020

Program - Gratis adgang til alle arrangementer

Lørdag d. 12. september

Kl. 14.45: ”Folkets skole
med f okus på demokrati,
fællesskab, dannelse og
uddannelse ” v/Dorte
Lange, næstformand,
Danmarks Lærerforening.
Arrangør: Randers Lærerforening

Mandag d. 14. september

Søndag d. 13. september

Kl. 15.25: Paneldebat med Dorte L
 ange,
Søs Bayer, Michael Aastrup (MF, V),
Charlotte Broman M
 ølbæk (MF, SF)
og Malte Larsen (MF, V). 
Debatten styres af Leif Plauborg,
formand, Randers Lærerforening.

Kl. 19.00-22.00 på Fritidscentret,
Teatersalen, Vestergade 15, Randers:
“Lokaldemokrati og vand- og varme
forsyning”. Energi-/forsynings
politiske ordførere fra folketingspartier,
repræsentanter for Verdo, g ravergruppen
vedr. Verdo samt s agkundskab fra
universiteterne er inviteret til at komme
med oplæg og deltage i paneldebat.
Specifik program offentliggøres senere.
Arrangører: Radikale Venstre,
Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten,
De konservative i Randers Kommune,
Enhedslisten og Beboerlisten.

kl. 10-17: Åbningsarrangement,
folkekøkken og ungdomsaktiviter
Underværket, Stemannsgade 9 C, Randers
Se program på midtersiderne.

Kl. 13.00-17.30 på Underværket,
Stemannsgade 9 C, Randers.

Kl. 13.00: ”Jobcentrets ofre
og deres indflydelse på eget
liv” v/Maj Thorsen.
Arrangør: Velfærdslisten

Kl. 14.10: Dobbelt-arrangement
arrangeret af BUPL Østjylland
og Randers Lærerforening:
Anne Grethe Rosenberg, formand, BUPL
Østjylland præsenterer programmet:
Kl. 14.15: ”Demokratiets
historie i b ørneperspektiv”
v/ Søs Bayer,
lektor og ph.d.
Arrangør: BUPL

Kl. 16.15: ”Fremtiden er
bæredygtig og kræver
enorme mængder energi.
Hvis politikere ikke tør
tage moderne kernekraft
i brug, kommer vi ikke i
mål.” v/Isabella Arendt,
landsformand.
Arrangør: Kristendemokraterne
Kl. 19.00: Fritidscenteret,
lokale 8, Vestergade 15,
Randers:
”Baggrund for kvindehad”
v/Mikkel Thorup. 
Arrangør: Enhedslisten

Folkemøde Randers og Corona

Folkemøde Randers følger naturligvis sundhedsmyndighedernes anbefalinger
og de til enhver tid gældende restriktioner i forbindelse med corona-pandemien.
Det betyder, at antallet af mødedeltagere kan være begrænset til de enkelte
arrangementer. Der kan ikke reserveres plads til arrangementerne. Dørene vil
derfor blive lukkede, når det maksimale antal deltagere er kommet ind i salen.

Kl. 16.00-18.00 på Underværket:
”Social ansvarlig iværksætteri, der
giver mening i et demokrati.” v. Christian
Helweg, RÅT & GODT, Aalborg.
Afslutning med sandwich.
Arrangør: SAM-foreningen

Kl. 19.00-20.30 på Underværket:
”Randers Synger
- så det gynger”.
Fællessang skaber
forbindelser mellem
mennesker – når man
synger, giver man en
smule af sig selv. Fællessang er et tillidsfuldt rum,
hvori man får plads til at
blive hørt, samtidig med
at man lytter til andre. Et
rigtig godt udgangspunkt
for demokrati i samfundet.
Arrangementet ledes af
Annelise Wiedekamm og Kaj Pedersen.
Arr.: FOF, Underværket, Ordets Dag.
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Billederne i programmet er taget af:

Folketingsmedlemmer og minister:
Steen Brogaard, Folketinget
Øvrige: Kristian Brasen, Randers A
 mtsavis,
pressebilleder eller udlånt af oplægsholder.

Unge udstiller kunst om
tilværelsen i en pandemi-tid

Lørdag 12. september-torsdag 17. september i Underværket
Under Folkemøde Randers arrangerer Værkstedet ”Broen” - institut for k reativ
udvikling under Randers Ungdomsskole en kunst-udstilling i U
 nderværket.
Værkerne, der udstilles, er lavet af elever, der under nedlukningen af Danmark
har siddet hjemme og arbejdet med fjernundervisning af deres underviser Pia
Græsbøll Ottesen, der selv er billedhugger. Inspiration til k unstværkerne er hentet
i elevernes egen situation under nedlukningen. ”Broen” er et værksted, hvor kunst,
kultur og kreativitet er for alle i et positivt miljø, hvor ideerne kan vokse ud fra
elevens eget kreative talent. Udstillingen fortsætter i ugen efter folkemødet.

Ungdomskulturen og unges
forskellige udtryksformer

Henrik Dam Kristensen

Søs Marie Serup

Svend Brinkmann

Roger Buch

Karsten Hønge

Elisa Rimpler

Åbningsarrangement

Lørdag d. 12. september kl. 10.00-17.00.
Hovedtema: ”Udfordringer for lokaldemokratiet i en pandemi-tid.”
Ledet af politisk kommentator Søs Marie Serup

Kl. 10.00: Oplæg ved:
Kommunalforsker Roger Buch:
”Udfordringer for lokaldemokratiet
i en tid med pandemi-tid”.
Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt:
”Ledelse og krisestyring i
forbindelse med corona”.
Folketingsmedlem Michael Aastrup
Jensen, Venstre:
”Demokratiets vilkår i en pandemi-tid,
lokalt, nationalt og internationalt/EU”.
Paneldebat med professor Svend
Brinkmann, formand for BUPL Elisa
Rimpler og borgmester Torben Hansen,
Socialdemokratiet - fulgt op af spørgsmål
og indlæg fra salen.

Kl. 14.00: Oplæg ved:
Folketingsmedlem Karsten Hønge, SF:
“Hvordan holder politikere tungen
lige i munden, når d
 emokrati
og Corona lægger arm?”.
Formand for BUPL Elisa Rimpler:
”Fagforeningens rolle i en pandemi-tid”.
Borgmester Torben Hansen,
Socialdemokratiet:
”Randers, borgere og demokrati i
coronaens skygge”.
Paneldebat med kommunalforsker
Roger Buch, lektor og ph.d. Søs Bayer
og folketingsmedlem Michael Aastrup
Jensen, Venstre - fulgt op af spørgsmål
og indlæg fra salen.

Kl. 12.30: Pause med mulighed
for at besøge folkekøkkenet og
Kaosambassadens arrangement.

Kl. 16.00: Oplæg ved tidl.
formand for Menighedsrådsforeningen
Inge Lise P
 edersen:
”Borgerinddragelse i Danmarks
mest lokale demokrati”
Dette
- fulgt op af kommentarer
møde
og s pørgsmål fra salen.

Kl. 13.30: Folketingets formand
Henrik Dam Kristensen:
”Demokrati i en pandemi-tid”.

Torben Hansen

Jesper Kaas Schmidt

Michael Aastrup Jensen

Søs Bayer

Inge Lise Pedersen

sendes
live på
Facebook.
Find siden
Folkemøde
Randers

Lørdag 12. september kl. 10-17 i Frk. Jensens Gård og Kaosambassaden

Hele dagen: Fotoudstilling
“Mother Nature” af Amanda Hertz.
Udstillingen viser den smukke og
følsomme side, samt den vilde og
ukontrollerede side af ”Moder Jord”.
Amanda Hertz forsøger igennem sine
billeder taget på fredede naturområder
at sætte fokus på klimaindsatsen.

12.00-15.00: Podcast
Kaosambassaden udgiver en ny podcast
serie med ungekultur som tema.
Publikum kan følge optagelsen til den
første podcast i serien, som s ætter
fokus på unge og demokrati. Der vil
være interviews med unge, som på
meget f orskellig måde er ungdommens
stemmer og r epræsentanter for unge
kulturen. Optagelserne forsætter hele
ugen og udgives efter folkemødet på de
gængse podcastplatforme.
Livemusik
12.30:
Rockkoncert med Deep Sea^Low Tide
13.30: Singer/songwriter-koncert med
Patrick Larsen og Kristian Kramer.

15.00-16.00: Livekoncert med Dopha
Dopha er et højaktuelt navn på den
danske musikscene. Nu kan den unge
artist fra Romalt opleves på hjemme
bane. 22-årige Sofie Dopha skriver
nærværende og fængende sange, der
er solidt forankret i den skandinaviske
melankoli. Koncerten arrangeres i
samarbejde med Underværket og
Randers Eventsekretariat.
Hele dagen: Åbent hus på
Kaosambassaden, der er et projekthus
for unge og en del af Randers Ungdoms
skole. På Kaosambassaden arbejdes
der med en meget høj grad af unge
involvering, fordi det udvikler de unges
personlige og sociale kompetencer og
styrker deres demokratiopfattelse.

Folkekøkken i fællesskabets tegn
Lørdag 12. september kl. 10.00-16.00 i Underværket

Under åbningsarrangementet for Folkemøde R
 anders 2020 vil Gaden i Underværket syde af madretter tilberedt med kærlighed efter opskrifter, der alle har en særlig h
 istorie. Der sælges mad og
drikkevarer til folkekøkken-priser. Formålet med folkekøkkenet er at gøre opmærksom på, at der
i Randers er et fantastisk kulturliv med mulighed for at møde nye mennesker, lære nyt og lade sig
inspirere og overraske. Det handler om at styrke troen på, at vi via fællesskabet kan gøre en forskel,
og at alle har noget at bidrage med, hvilket er helt grundlæggende for et stærkt demokrati.

Tirsdag d. 15. september
Kl. 16.00 på Underværket:
Integrationsarrangement.
”Hvordan kan man på en
gang være praktiserende
muslim og aktiv
demokratisk medborger”
v/Tarek Ziad Hussein.
Arrangør: Frivillighuset i Østergade,
SOS Racisme, Randers Bibliotek,
Underværket
Kl. 17.00, 19.00 eller 19.30
i næsten alle sogne:
Valgforsamling.
Mød op til
menighedsrådsvalg og tag del
i Danmarks mest
lokale demokrati.
Se det nøjagtige tidspunkt for
valgforsamlingen i dit sogn på
www.kortlink.dk/27qtv
Kl. 18.00 på Underværket:
”Har borgerne
reel indflydelse på
nærdemokratiet”.
Mød folketingsmedlem
Malte Larsen til en s amtale
om lokaldemokrati og
borgerinddragelse.
Arrangør: Socialdemokratiet.
Kl. 19.00 på Underværket:
”Unges rolle i lokaldemokratiet”.
Hvad er ungdommens rolle i et moderne
demokrati? - Også i lokalpolitik. Skal vi
ændre valgretsalderen? Har ungdoms
partierne o
 verhovedet en funktion i
samfundet? Det skal et bredt panel

af u
 ngdomspolitikere, som alle er
landsformænd eller næstformænd drøfte.
Arrangør: SF

Onsdag d. 16. september

Kl. 16.00-18.00 i Business Parken,
Parkboulevarden 31, Randers:
”Samspillet mellem vores
velfærdssamfund og
erhvervslivet”
v. Tue Mantoni. I bogen
”Samfundskontrakten”
rejser Tue Mantoni rundt
for at finde ind til k ernen
af det komplekse s amspil
mellem erhvervsliv og velfærdssamfund.
Han diskuterer med nogle af Danmarks
mest succesrige iværksættere og ledere,
hvad der skal til for at få virksomheder
til at opstå og trives i Danmark.
Læs mere på www.kortlink.dk/27qv2
Arrangør: E
 rhverv Randers, Randers FC
og Tradium.
Kl. 16.00 på Underværket:
”Fokus på klima
udfordring”
v/Xenia Duffy Obel.
Efter 13 år som leder i
det private e rhvervsliv
besluttede Xenia
Duffy i januar 2017 at
slutte karrieren som m
 edarbejder.
Omstillingen handlede for Xenia ikke
kun om jobbet, men fik stor i ndflydelse
på hele familien, som i dag bor i et
bæredygtig hus, ikke ejer en bil, rejser
på ferie med rygsækken på ryggen og
kun sjældent spiser kød. I dag rådgiver
hun andre iværksættere, som bygger

på verdensmålene, og ejere/ledere, som
gerne vil udvikle deres virksomheder
i en bæredygtig retning. Hør historien
om Xenias egen bæredygtige rejse og de
virksomheder, som hun har mødt, der
alle er i gang med den grønne omstilling.
Arrangør: Klima Underværket
Kl. 18.00 på Underværket: ”Gudenå,
vandet og miljøet” v/Steen Ulnits, biolog,
og Henrik Leth, byrådsmedlem (S).
Mere nedbør og højere vandstand i
havet, men også s elvskabte problemer
er årsagen til, at vandet i nogle perioder
står højt i fx Gudenå. Oplægsholderne
gennemgår og d
 iskuterer de forskellige
forslag fra f orskellige interessenter.
Arrangør: AOF
Kl. 19.00 i Nørbæk Forsamlingshus:
Valgforsamling.
Mød op til
menighedsrådsvalg
og tag del i
Danmarks mest
lokale demokrati.
Se tidspunkt og
sted for valgforsamlingen i dit sogn på
www.kortlink.dk/27qtv

Torsdag d. 17. september

Kl. 19.00 og 19.30 i Hald M
 enighedshus
og Værum Forsamlingshus:
Valgforsamling.
Mød op til
menighedsrådsvalg og
tag del i det mest lokale
demokrati. Se det
nøjagtige t idspunkt for valgforsamlingen
i dit sogn på www.kortlink.dk/27qtv

Kl. 19.00-20.00 på Underværket:
”Lokale mediers rolle
i en pandemi-tid”
v/Joy Mogensen,
kulturministeren og tidl.
borgmester, samt Jesper
Rosener, formand for
Danske Medier og adm.
direktør for Jysk Fynske Medier.
Arrangør: Randers Amtsavis.
Kl. 20.10 på Underværket:
”Det lokale demokratiske
interessefællesskab”. 

Præsentation af kulturelle foreninger
med foredrag omhandlende
foreningslivet, og hvad fællesskaber gør
ved os. Individer og fællesskaber er så
tæt forbundne, at vi ikke kan eksistere
uden hinanden. For et fællesskab består
af individer, og individer bliver skabt i
mødet med andre. En person består af
det, vedkommende selv skaber, og af
det, andre eller omgivelserne skaber for
vedkommende. Ens eksistens beror altså
ikke kun på én selv, men også på andre.
Fællesskabet medvirker til at skabe vores
identitet og gør, at vi har noget at spejle
os i. Du er summen af dine relationer og
fællesskaber.
Arrangør: Kulturelt Samvirke

For andet år i træk danner Randers Kommune ramme om et folkemøde, der med
mange arrangementer sætter fokus på lokaldemokrati og borgerinddragelse.
Bag Folkemøde Randers står foreningen Folkemøde Randers, der har til formål at
afvikle et folkemøde for lokaldemokrati og borgerinddraglese hvert år i september.
Enhver demokratisk organisation, forening, parti, politisk liste, selvejende institution
eller privat virksomhed med t ilknytning til Randers kan tilslutte sig foreningen og
dermed blive medarrangør af Folkemøde Randers.
Visionen for Folkemøde Randers er at samle borgere igennem den demokratiske
samtale, og foreningens mission er at inspirere og engagere borgere til samarbejde
og dialog, på tværs af politisk ståsted, med et fælles mål om en bedre fremtid.
Har du spørgsmål, så kan du kontakte Folkemøde Randers’ formand
Per Schultz-Knudsen, Randers Amtsavis, tlf. 21 22 60 55 - pers@amtsavisen.dk

Folkemøde Randers 2020 er arrangeret af:

AOF, Beboerlisten, BUPL, De K
 onservative i Randers, D
 emokratirådet,
Enhedslisten, E
 rhverv Randers, Folkekirken i Randers Kommune,
Frivillighuset i Østergade, FOF, Integrationsstyregruppen, Kaosambassaden,
Klima Underværket, Kulturelt Samvirke, Kristendemokraterne, LO Randers,
Ordets Dag, Radikale Venstre, Randers Amtsavis, Randers Bibliotek,
Randers Bolig, Randers FC, Randersklubben, Randers Lejerforening, Randers
Lærerforening, Randers Ungdomsskole, SAM foreningen, SF, Socialdemokratiet,
SOS Racisme, Tradium, 3F, Underværket, Velfærdslisten og Venstre i Randers.

Folkemøde Randers 2020 er støttet af:

