
Torsdag d. 15. Juni
Åbning af den Sociale Scene 
Arrangør: Smith Innovation. 
Dag: 15. juni 14:00 - 14:30 

Resumé: 
Vi klipper snoren til Den Sociale Scene. 
Folkemødets nyeste scene, med lidt højere til loftet.

Beskrivelse: 
I 2017 lancerer Folkemødet en Social Scene. 
Den Sociale Scene er stedet, hvor der er lidt højere til loftet, 
hvor vi taler med hinanden frem for om hinanden eller om 
os selv, hvor vi i fællesskab forsøger at adresserer de pro-
blematikker i hverdagen og i det professionelle Danmark, 
der vedrører det sociale. Det vil sige relationen i mellem 
mennesker. Tema for det første år er Rum|Lighed. Den Sociale 
Scene på Folkemødet 2017 samler herunder sociale aktører, 
vidensparter og parter fra det byggede miljø, der løfter 
sociale opgaver og sætter relationen mellem det byggede 
miljø og det sociale til debat. Mød blandt andet Vibe Klarup, 
medlem af Folkemødets Bestyrelse og direktør for Hjem til 
Alle Alliancen og Natalie Mossin, associeret partner i Smith 
Innovation og formand for Arkitektforeningen, når vi klipper 
snoren til den Sociale Scene og skyder årets program i gang.

 
Rum & Lighed – hvad handler 
rummelighed om på et botilbud?
Arrangør: 
Skovvænget - et bo- og rehabiliteringstilbud for voksne. 
Dag: 15. juni 14:30 - 15:30 

Resumé: 
Forståelsen af Rum og Lighed er afgørende for samarbejdet 
mellem beboere og ansatte på et bosted!

Beskrivelse: 
Vores arrangement handler om at præsentere og samtale
med deltagerne om, hvordan forståelsen af Rum og Rum-
melighed er afgørende arbejdet med rehabilitering og 
recovery på et bosted. Vi vil give eksempler på, hvordan 
forskellige opfattelser af rummelighed hele tiden er i spil i 
hverdagen på et bosted som vores. Via nøgleeksempler vil vi 
invitere til en fælles samtale med deltagerne om, hvordan 
opfattelser af rummelighed fra vores sociale kontekst også 
er en del af en større samfundsmæssig diskussion omkring 
rummelighed. Hvilke borgere kan vi rumme i vores samfund 
og hvad er bostedernes opgave i at understøtte borgernes 

mulighed for rehabilitering? Skovvænget er et bo- og rehabi-
literingstilbud for voksne borgere i Region Hovedstaden med 
sindslidelser og psykisk sårbarhed. Vi arbejder meget bevidst 
med, hvorledes begreberne: Rum, Lighed og Rummelighed 
udfoldes hos os - og har bl.a. været igennem en større reno-
vering af bostedet, hvilket har haft en stor betydning for 
rummeligheden hos os

Deltagere:
Bo Christoffersen, Forstander, Skovvænget. Irene Koldtoft, 
Mellemleder, Skovvænget. Bjarne Vind, PhD studerende, 
Skovvænget.

Inklusion: 
Skal alle folk kunne bruge vores byer?
Arrangør: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. 
Dag: 15. juni 16:30 - 17:30 

Resumé: Alle har ikke mulighed for at bruge byen i dag. 
Hvordan ønsker du selv, at byerne udvikler sig? 

Beskrivelse: 
Som danskere er vi vant til at færdes frit og tage vores 
adgang til byrum og bygninger for givet. Men forestil dig, 
at det ikke var sådan. At der var steder, du ikke kunne 
komme. Et bibliotek, en museumsbygning, en forretning 
eller din nærmeste vens lejlighed. Sådan ser virkeligheden ud 
for en voksende gruppe af dansker. Borgere med forskellige 
handicap og en voksende andel af borgere, der på grund 
af alder og svækket mobilitet oplever, at adgangen til det 
omgivende samfund bliver mindre. Vær med når Kunstakad-
emiets Arkitektskole inviterer til debat på Folkemødets scene 
’Rum:Lighed’ og sætter skarpt på: Hvordan skaber vi de 
bedste byer og bygninger, så vi alle har mulighed for at være 
med? Hvad betyder det for demokratiet, hvis alle ikke har 
lige adgang til at deltage? Hvordan ønsker du selv, at byen 
udvikler sig for dig og dine medborgere? Vi ser på mulighed-
er og udfordringer for vores fremtidige fælles samfund og 
lader publikum tage aktivt stilling undervejs.  

Deltagere: 
Rasmus Jønsson, moderator. Peter Thule Kristensen, Fagleder 
på Arkitektskolen/KADK. Sif Holst, Næstformand Danske 
Handicaporganisationer. Anne Fuglsang-Damgaard Sina, 
Politisk konsulent, Dansk Erhverv. Kolja Nielsen, CEO CEBRA 
Arkitekter og formand i Danske Arkitekter

PROGRAM FOR
FOLKEMØDETS SOCIALE SCENE



Fredag d. 16. Juni
Vi skaber rammerne for de 
rum(me)lige fællesskaber
Arrangør: Ungdommens Røde Kors. 
Dag: 16. juni 09:30 - 10:00 – fortsætter 10.30-11.30

Resumé: Vær med til at finde løsninger på, hvordan vi skaber 
rum, som favner de brede fællesskaber.

Beskrivelse: 
Hvordan skaber vi de optimale rammer for rummelige fæl-
lesskaber, hvor der er plads til mangfoldighed i baggrund, 
køn og alder? De fysiske rammer har stor indflydelse på det 
sociale miljø, som de rummer. Med Ungdommens Røde Kors 
som case vil vi udarbejde prototyper på de optimale fysiske 
rammer for rummelige fællesskaber. Vi tager udgangspunkt 
i Ungdommens Røde Kors’ Fællesværker rundt i landet. De 
danner rammerne for kompetence- og netværksskabende 
aktiviteter for alle lokalområdets børn og unge. Men vi lykkes 
endnu ikke med at skabe rum, som appellerer til både børn, 
unge og familiers brug af Fællesværkerne og som stimulerer 
engagement og handlekraft i lokalsamfundene. Kom og vær 
med til en workshop, hvor vi i samarbejde vil finde ud af, 
hvordan vi skaber indbydende rum som appellerer til mange 
målgrupper.

FN mål 11: Hvem er der plads til 
i fremtidens storbyer?
Arrangør: Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler. 
Dag: 16. juni 12:00 - 13:00 

Resumé: Flere og flere flytter fra by til land. Hvor skal vi bo? 
Bliver der bygget boliger for alle?

Beskrivelse: 
Mere end halvdelen af verdens befolkning bor nu i by-
områder. I 2050 vil dette tal være steget til 6,5 milliarder 
mennesker. Byggeriet af boliger har de seneste år ikke været 
omfattende nok til at imødekomme efterspørgslen og nye 
boliger er ofte i en prisklasse, hvor flere befolkningsgrupper 
ikke kan være med. Almene boliger har historisk været en 
del af velfærdssamfundet for at sikre billige boliger af høj 
kvalitet til folk, der ikke har råd til at købe sin egen bolig. 
Danmark er kendt for arkitekttegnede sociale boliger, 
men hvor bliver de af i dag? Vær med når Kunstakademi-
ets Arkitektskole inviterer til debat på Folkemødets scene 
’Rum:Lighed’ og sætter skarpt på: Hvordan kan der bygges 
smartere, når pladsen bliver mindre og priserne højere? 
Hvad betyder det for mangfoldigheden i storbyerne, hvis der 
ikke er plads til alle? Vi ser på muligheder og udfordringer 
for vores fremtidige fælles samfund og lader publikum tage 
aktivt stilling undervejs.

Deltagere: 
Rasmus Jønsson, moderator. Peter Thule Kristensen, Fagleder
på Arkitektskolen/ KADK. Joy Mogensen, Borgmester 
Roskilde (S). Henrik Seiding, CEO Rambøll. Kasper Guldager 
Jensen, Seniorpartner 3XN. Nicolai Løvgret, Klima-, Miljø- og 
Transportordfører, Venstres Ungdom. 

“Smarte” Landsbyer og Landdistrikter
Arrangør: BLOXHUB
Dag: 16. juni 13:30 - 14:30 

Resumé: Debat der stiller skarpt på muligheder og barrierer 
for udnyttelse af smarte teknologier i danske landsbyer og 
landdistrikter.

Beskrivelse: 
Smart City begrebet er efterhånden velkendt, men som 
oftest i sammenhæng med livet i storbyen, og potentialet 
i at gøre mindre byer og landet derimellem, “smart”, er 
forholdsvist uudforsket. Er det muligt at overføre “smart city” 
tilgange og løsninger 1:1 fra større byer til de danske landom-
råder, eller er der helt andre behov i spil? Hvordan udnytter 
vi tidens teknologiske muligheder, så livet i de mindre byer 
og landdistrikterne bliver lettere, bedre, og smartere? Både 
for de nuværende beboere, men også for potentielle tilflytter 
– kan vi (og skal vi) bruge smarte teknologier til at gøre 
yderområderne (endnu mere) attraktive at bo og leve i? 
Hvordan øger vi yderområdernes forbundethed, såvel internt 
mellem landsbyer og bebyggelser som med landets større 
byområder og globalt for den sags skyld? Det er bl.a. disse 
spørgsmål vi skal diskutere, når BLOXHUB inviterer et panel 
bestående af eksperter og praktikere til debat. Debatten 
modereres af Mikkel Thomassen, Smith Innovation.

Deltagere:
Torben Klitgaard, Hub Director, BLOXHUB. Karsten Blomberg, 
Afdelingsleder, DGI. Morten Jung, Viceborgmester, Frederiks-
berg Kommune. Fredrik Romberg, Direktør, Business Center 
Bornholm. Klaus Vesløv, Afdelingschef, Bornholms Energi og 
Forsyning.

Elsk din nabo: 
En quiz om boligejernes rummelighed
Arrangør: Bolius Boligejernes Videncenter. 
Dag:16. juni 14:30 - 16:00 

Resumé: Bolius inviterer til quiz om boligejernes vaner og 
holdninger, når det kommer til rummelighed. 

Beskrivelse: 
Tager vi skoene af indendørs, når vi besøger nogen for første 
gang? Hvor meget skal der til, før vi klager over naboens 
støj? Og hvor mange danskere har egentlig lyst til at bo 
under samme tag som svigerforældrene? Bolius kender sva-
rene. Gør du? Kom til quiz med højt humør og humoristisk 
tilsnit, og bliv klogere på bl.a. naboskab og generationsk-
løfter hos de danske boligejere.

Deltagere:
Tue Patursson, Fagekspert, Bolius Boligejernes Videncen-
ter. Silla Mørch Sievers, Videns- og udviklingsmedarbejder, 
INSP!. Line Rodsten, Frivilligleder – og koordinator, Center for 
Konfliktløsning. Mathilde Aggerbo, Det Kongelige Danske 
Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konserver-
ing. Natalie Mossin, Associeret partner arkitekt maa, Smith 
Innovation. Emil Thorup, Moderator.

Skal kulturinstitutioner 
tage socialt ansvar?
Arrangør: Københavns Hovedbibliotek. 
Dag: 16. juni 16:30 - 17:30 

Resumé: I debatten stiller vi skarpt på, om og hvordan 
kulturinstitutioner kan tage socialt ansvar.

Beskrivelse: 
I debatten stiller vi skarpt på, om og hvordan kulturinstitu-
tioner kan tage socialt ansvar - for eksempel ved at huse, 
repræsentere og give stemmer til minoriteter i samfun-
det eller til befolkningsgrupper, der er stigmatiserede. Tre 
kulturinstitutioner præsenterer og diskuterer konkrete 
eksempler - Københavns Hovedbibliotek, Statens Museum 
for Kunst / SMK og teaterinstitutionen, teater- og medie-
producenten C:NTACT. På Københavns Hovedbibliotek giver 
man en stemme til udsatte grupper gennem partnerskab 
med “Menneskebiblioteket”. På SMK samarbejder man med 



flygtninge og indvandrere, der formidler kunst for museets 
gæster og stiller spørgsmålstegn ved, hvad det vil sige at 
være et nationalt kunstmuseum i et land og en verden, hvor 
nationaliteter, kulturer og sprog blandes, forhandles og 
forenes. C:NTACT bruger teater og medier som platforme 
for den personlige historie og sætter sammen med udsatte 
grupper fokus på sociale og kulturelle problemstillinger på 
scenen, i radio og i film.

Deltagere:
Ronni Abergel, Direktør og stifter, Menneskebiblioteket. TBA, 
Direktør, Københavns Kultur- og fritidsforvaltning. Mikkel 
Bogh, Direktør, Statens Museum for Kunst. Aisha Mothair, 
Formidlingsmedarbejder, Statens Museum for Kunst. Grace 
Ineza, Formidlingsmedarbejder, Statens Museum for Kunst. 
Henrik Hartmann, Kreativ direktør, C:NTACT. Norr Tofte 
Nielsen, Udøvende, C:NTACT. 

Folkeskolen og Læringscenteret 
som rum for inklusion.
Arrangør: Læringsstier. Københavns Hovedbibliotek.
Dag: 16. juni 17:30 - 18:30

Resumé:
En debat omkring styrken i mangfoldigheden og fremtidens 
dannelsesbegreb gennem innovative dialoger.

Beskrivelse:
I denne aktive debat stiller vi skarpt på folkeskolens rolle i for-
hold til dannelse og innovative dialoger. Kan de pædagogiske 
læringscentre danne rummet for elevernes mangfoldighed, 
diversitet, inklusion og dannelse, så eleverne bedst muligt 
bliver klædt på til verdens komplekse krav i det 21 århundrede? 
Vi, Maja Rørvig Abildgaard og Pia Bajlum Esbensen - ud-
viklingskonsulenter fra Læringsstier, samt Elizabeth Gray, 
innovationskonsulent i Hvidovre kommune, vil med skoleleder 
Christina Aalling Wolff og forfatter til bogen ”Bæredygtig 
dannelse”, Lone Belling, jonglere og drøfte ideer, viden og 
den nye bekendtgørelse for de pædagogiske læringscentre. 
Sammen vil vi pege på elementer, der kan lægges i folke-
skolens fremtidige dagligdag og fremtidens dialoger. Niels 
Offenberg fra Københavns Hovedbibliotek har vi inviteret til 
at være moderator, og han vil bl.a. inddrage publikum og 
stille skarpt på, hvordan vi med Læringscentrene kan danne 
rammen, rummet og muligvis en vejviser for en vigtig del af 
folkeskolens fremtidige virke. 

Deltagere:
Pia Bajlum Esbensen, Pædagogisk Udviklingskonsulent, 
Læringsstier. Maja Rørvig Abildgaard, Pædagogisk Udviklings-
konsulent, Læringsstier. Elizabeth Gray, Læringsvejleder og 
Innovationskonsulent, Hvidovre Kommune. Niels Offenberg, 
Litteraturformidler, Københavns Hovedbibliotek. Lone Belling, 
Ledelses/organisationskonsulent, Liv og lederskab. Christina 
Aalling Wolff, Skoleleder, Ny Hollænderskolen på Frederiks-
berg.

Lørdag d. 17. Juni
Inklusion gennem Universel Design 
– en værdi i byggeriet?
Arrangør: SBi AAU. 
Dag: 17. juni 09:00 - 10:00 

Resumé:  Hvad skal der til for at Universel Design bliver en 
værdi fremfor et begrænsende krav i byggeriet?

Beskrivelse: 
Designbegrebet Universel design sikrer, at vi inkluderer 
alle, når vi designer og bygger. Begrebet sætter menneske, 

funktionsevne og diversitet i centrum af arkitektur, design 
og byggeri, og Universel design kan derfor blive en afgøren-
de løftestang til at sikre et inkluderende bygget miljø og 
samfund. Begrebet er nyt i Danmark, og spørgsmålet er, 
hvorfor det møder modstand i byggesektoren, og hvad der 
skal til for at begrebet inkluderes og betragtes som en værdi 
i byggeriet. Vi sætter barrierer og muligheder til diskussion 
mellem centrale aktører i byggeriet og skaber rammerne for 
en debat, som kan udpege både de vanskelige dilemmaer og 
de åbenlyse potentialer i at definere UD som en værdi både 
for byggeriets parter og brugere, og for byggeriets sam-
fundsøkonomiske ansvar. 

Deltagere:
Camilla Ryhl, Seniorforsker, SBi AAU. Anne Kathrine Frand-
sen, Seniorforsker, SBi AAU. Per Schulze, Programchef, Real-
dania. Hanne Ullum, Vicedirektør, Bygherreforeningen. Sif 
Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer. Peter 
Andreas Sattrup, Chefkonsulent, Danske Ark. Palle Adamsen, 
Adm. Direktør, Lejerbo.

Kom og lån en fordom 
i vores bibliotek af mennesker!
Arrangør: Menneskebiblioteket. 
Dag: 17. juni 10:30 - 11:00. 
Kører fra 12.00-17.00 med pause 13.00-13.30 og 16.00-16.30.   

Resumé: I Menneskebiblioteket kan du låne et stigmatiseret 
menneske til en personlig samtale. 

Beskrivelse: 
I Menneskebiblioteket er konceptet lige så enkelt, som 
navnet antyder: i stedet for bøger udlånes individer, der 
hver især repræsenterer grupper i samfundet, som på den 
ene eller anden måde er stigmatiserede. Disse mennesker 
udlånes til personlige samtaler om svære emner – emner 
som vi normalt forbinder med tabu. Til dette event har vi 
følgende titler: Muslimsk konvertit, autist, kropsudsmykket, 
polyamourøs, bipolar, jøde, skizofren, seksuelt misbrugt, 
roma, bulimiker og mange andre. Menneskebiblioteket er en 
dansk idé, som de sidste sytten år er lykkedes med at opnå 
udbredelse i flere end 70 lande verden over. Vi glæder os til 
at se dig til et udlån fra vores levende bogsamling! Menne-
skebiblioteket deltager på Folkemødet i et samarbejde med 
Københavns BIblioteker, Rådet for Socialt Udsatte samt 
Velfærds- og forskningsfonden for Pædagoger.

Rum til konflikter – at arbejde med 
‘genoprettende cirkler’
Arrangør: Center for Konfliktløsning. 
Dag: 17. juni 11:00 - 13:00 

Resumé: Center for Konfliktløsning reintroducerer cirklen 
som et ’rum’ til dialogskabelse og konfliktløsning

Beskrivelse: 
Center for Konfliktløsning har lang erfaring med at arbejde 
med konflikter og vi anvender mange forskellige metoder til 
at forstå og løse konflikter. En af vore grundforståelser er, 
at konflikter ikke i sig selv er dårlige og forkerte – de er en 
del af vores liv og kan være med til at løfte os ind i en bedre 
forståelse af os selv og de andre. Når en konflikt skal løses 
er det bedste sted til det i direkte møde med den anden. På 
Den Sociale Scene vil Center for Konfliktløsning reintroducere 
noget så gammeldags som cirklen. Cirklen har en fantastisk 
egenskab ved, at den styrker følelsen af samhørighed og 
lighed. Cirklen er et bevidst ’rum’ med bevidst hensigt, der 
er designet til at støtte deltagerne med at være den bedste 
udgave af dem selv. Med udgangspunkt i publikums og 
teltets partneres erfaringer med konflikter, folder vi i dette 
arrangement, metoden ”Den genoprettende cirkel” ud for 



deltagerne. Der vil være både fagligt oplæg, demonstration 
og fælles dialog og debat. 

Deltagere:
Jesper Bastholm Munk, Underviser, Center for Konfliktløsning, 
Bo Ørsnes, Underviser, Center for Konfliktløsning. 

Hjemløse: Problemet stiger, 
kan problemet overhovedet løses?
Arrangør: KAB. Hjem Til Alle. Ungdommens Røde Kors. 
Dag: 17. juni 13:30 - 14:30 

Resumé: Antallet af unge hjemløse stiger, mens vi gør, som 
vi plejer: Hvad hvis vi nu gør noget helt andet? 

Beskrivelse: 
2000 unge mangler et hjem. Er de unge heldige, sover de hos 
venner og bekendte. Er de ilde stedt, sover de på herberg-
er eller på gaden. Imens gør vi, hvad vi altid har gjort; vi 
satser på varmestuer, herberger og suppekøkkener. Imens 
stiger antallet af unge hjemløse. Hjemløse unge fra teatret 
C:ntact fortæller om livet på gaden og giver et lille indb-
lik i livet på kanten af samfundet. Med det afsæt beder vi 
repræsentanter fra de sektorer, der alle har en rolle at spille, 
om at drøfte, hvordan vi sammen kan løse problemet. Mød 
borgmesteren, der mangler billige boliger, boligorganisa-
tionen, der mangler sociale løsninger, socialministeren, der 
har ansvaret, fondsdirektøren, der donerer penge og lederen 
af den frivillige organisation, der kan mobilisere andre unge 
til at ville være et nyt fællesskab for udsatte unge. 

Deltagere:
Mai Mercado, Socialminister, Det Konservative Folkeparti. 
Jesper Christensen, borgmester (A), Københavns Kommune. 
Michael Ziegler, borgmester, Høje-Taastrup kommune. Ander 
Folmer Buhelt, direktør, Ungdommens Røde Kors. Søren 
Kaare Andersen, direktør, Bikubenfonden. Jens Elmelund, 
Administerende direktør, KAB. Ung hjemløs, Teatret C:ntact. 
Ung hjemløs, Teatret C:ntact. 

Er boligmarkedet en lukket fest?
Arrangør: Smith Innovation. 
Dag: 17. juni 15:00 - 16:00 

Resumé: Er boligpolitikken i Danmark i balance? Er du ejer, 
lejer eller almen, så skal du være med her.

Beskrivelse: 
Boligpolitikken i Danmark har historisk set hængt snævert 
sammen med velfærdspolitik, fordelingspolitik, skattepolitik 
og socialpolitik, hvor det har været en del af ”den skandina-
viske velfærdsmodel” at sikre gode boliger til alle. Bygge-
stenene har været at sikre en fornuftig balance mellem 
vores forskellige boformer, som alle er vigtige for samfundet. 
Andel, ejere, lejere og almene skal tilsammen sikre gode 
boliger til alle. Men er det reelt en mulighed for alle? Er vores 
boligmarked med til at sikre lighed i samfundet (og er det 
overhovedet målet) eller det modsatte.

Deltagere:
Palle Adamsen, Adm dir, Lejerbo. Helene Toxværd, Landsfor-
mand, Lejernes LO. Curt Liliegreen, Projektdirektør, Bolig-
økonomisk Videncenter. Lars Axelsen, Adm dir, 
Grundejernes Investeringsfond. 

Nye rum og fællesskaber 
- er du social spacemaker?
Arrangør: INSP!. 
Dag: 17. juni 16:30 - 17:30 

Resumé: Kom til åbent inspiratorium om sociale rum, forbin-
dende fællesskaber og utraditionelle partnerskaber

Beskrivelse: 
Hvad nu hvis det perfekte rum er et ikke-perfekt rum? Hvem 
og hvad skaber vi plads til, når vi arbejder med rum på nye 
måder? Borgerinitiativet INSP! gør fysiske rum til nye sociale 
rum, der kan forbinde mennesker og udvikle lokalsamfund. 
I seks år har unge, voksne og ældre skabt og omskabt 
rum - og er ikke færdige. Mød arkitekt og forsker, der har 
fulgt, hvad der sker, når tomme rum bliver levende huse og 
mennesker social spacemakers. Hør alment boligselskab og 
kommunalpolitiker om hvilke (bolig-)sociale udfordringer 
nye steder kan bidrage til at løse i boligområder, byer og 
lokalsamfund. Hvordan kan erfaringer fra en baggård i 
Roskilde bruges af andre, der også vil skabe rum, forbin-
dende fællesskaber og nye partnerskaber? Vi inviterer til 
åbent inspiratorium om nye sociale rum, hvor vi udforsker 
muligheder og udfordringer. Panelet giver gode råd og
sparrer med KFUM Spejderne om, hvordan de kommer 
videre med et projekt i Sydhavnen. 

Deltagere:
Silla Mørch Sievers, Social rumforsker, INSP!. Nanna Vöge, 
Arkitekt, Cornelius +Vöge. Franscico Ortega, Udviklingschef, 
Boligselskab Sjælland. Susanne Lysholm Jensen, Byråds-
medlem, Roskilde Kommune. Anni Ehlers, Direktør, INSP!. 
Marie Ellen Gray Jørgensen, Projektleder, KFUM Spejderne 
KBH. 

Fællesspisning
Arrangør: KAB. INSP!. 
Dag: 17. juni 18:00 - 20:00
 
Resumé: Parterne bag Den Sociale Scene holder Fælles-
spisning. Kom og hils på! 

Beskrivelse: 
Parterne bag Den Sociale Scene holder Fællesspisning og 
mødes på kryds og tværs i et rumligt fællesskab – hvor 
mennesker kan mødes og meninger kan brydes. Velkomst og 
introduktion til betydningen af det fælles måltid ved Jens 
Elmelund, adm. direktør, KAB og Anni Ehlers, direktør, INSP!

Søndag d. 18. Juni
Er folkemødet tilgængeligt for alle? 
Arrangør: SBi AAU. 
Dag: 18. juni 10:00 - 11:00 

Resumé: Vi går tæt på alle de gode løsninger, som sikrer 
ligeværdig inklusion for alle

Beskrivelse: 
Folkemødet er for alle, men er det også tilgængeligt for 
alle? Vi diskuterer handicaptilgængelighed og inklusion for 
alle, på folkemødet og på Bornholm med lokale brugere af 
tilgængelighed og professionelle byggefolk.

Deltagere:
Camilla Ryhl, Seniorforsker, SBi AAU. Anne Kathrine Frand-
sen, Seniorforsker, SBi AAU, Jørgen HK Jepsen, Folkemødet, 
medlemmer af lokalafdelingerne af henholdsvis Dansk 
Blindesamfund, Høreforeningen, Ulykkeforeningen.



Rum|Lighed refleksion
Arrangør: Smith Innovation. 
Dag: 18. juni 11:00 - 12:00 

Resumé: Hvad har vi lært om Rum|Lighed? Vi samler op på 
årets tema. Alle er velkomne.
 
Beskrivelse: 
Den Sociale Scene på Folkemødet 2017 sætter igennem 
temaet Rum|Lighed social inklusion og de byggede rammer 
omkring et demokratisk rum til debat. Over folkemødets 
fire dage bidrager teltets parter med indspark, diskussion 
og events så som konfliktløsnings workshop, folkekøkken 
og rapid prototyping. Som afslutning reflekterer vi over, de 
samtaler den Sociale Scene har dannet ramme om, og deler 
de læringer og ideer vi hver især vil tage med videre. Alle er 
velkomne til at deltage i debatten. Modereret af Freja Bach 
Kristensen, antropolog og konsulent, Smith Innovation. 


