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Fredag 23. august

Lørdag 24. august

Hele dagen ”Open door” debatbiograf
i den gamle guldbager

Kl. 9.00 -

Kl. 13.00

Kl. 10.00

Kl. 10.15

Kl. 13.00

Kl. 11.45

Kl. 10.30

Kl. 17.00

Kl. 14.00-15.00

Kl. 11.00

Kl. 18.00

Gratis morgenmad på Torvet

Generalprøve på Rødkilde Teater ”Fremmede”

Hjemmeværns orkestreret efter talen

Alberte Holse fra x-faktor bl. bolcher

Højskolesange i Forsamlingshuset

TonyVibrato udgiver på Folkemøde Møn
sin nye single og giver derefter en lille
koncert på Folkemøde Scenen

Rødkilde teater ”Fremmede”

MAGT på Folkemøde Scenen
Rødkilde teater ”Fremmede”
Jens Andersen
Helveg og Mogensens band

Kl. 15.00

Carsten Bo spiller på Socialdemokratiske Scene

Kl. 16.00

Oliver Nani på Folkemøde Scenen

Kl. 17.00

Honky Tonk Goose spiller på
Folkemøde Scenen

TonyVibrato
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Velkommen til
Sjællands & Øernes
største folkemøde
Af formand Peter Brinch

Det er mig en glæde at byde velkommen til det største
folkemøde på Sjælland & Øerne, Folkemøde Møn. Det er sjette år, den dynamiske ø Møn er vært for Folkemøde Møn, der
hvert år har vokset sig større og større. I fjor kom der 10.00012.000 til Stege for at deltage i debatterne og blive klogere på den fremtid, der er
så afgørende for os alle.
Et folkemøde handler om åben dialog på tværs af partiskel og synspunkter. Folkemøder er for alle, uanset alder, køn, religion og etnicitet. Folkemøder giver os alle
mulighed for at engagere os i samfundets udvikling. Det er det, demokratiet går ud
på. Det er det, ytringsfriheden skal bruges til.
Det er ikke forbudt at være uenig, men uden dialogen – og evnen til at lytte til
andres argumenter - afskærer man sig på forhånd at nå frem til en løsning.
Det handler også om at stå ansigt til ansigt i debatten. Om at være ansvarlig for
egne synspunkter og ikke gemme sig bag de sociale mediers grå skærm. En gang
håbede vi på, at internettet ville demokratisere ytringsfriheden og revolutionere
måden, vi debatterer på, fordi vi ville alle få direkte adgang til ordet.
Men med internettet er det også blevet muligt at sætte misinformation i system.
Med de sociale medier som Facebook og twitter går det så stærkt, at kontrollen
med, hvad der er sandt og usandt, forsvinder i mængden.
Derfor er det vigtigt med den åbne, konstruktive debat. Derfor er det vigtigt med
viden, så vi forstår, hvad der er på spil. Hvorfor er der en klimakrise? Hvor alvorligt
er det? Hvad kan vi selv gøre? Og hvad med verdensmålene, de 17 mål, FN har
vedtaget og som vedrører os alle – fattige som rige, danskere som afrikanere og
asiater.
Det er emner som disse, vi skal diskutere på Folkemøde Møn. Hvordan fastholder
vi en bæredygtigt verden. Hvordan fastholder vi ældre en verden, vi kan være bekendt at give videre til vores efterkommere, de unge. Hvilke krav skal de unge
stille til os ældre?
Folkemøde Møn er delt i to: Fredag er der fokus på de unge om formiddagen og
tidlig eftermiddag. Deltagerne – skoleelever fra de ældste klasser – kommer i
busser til Stege. 5000-6000 unge i alt. De møder toppolitikere, bl.a deres undervisningsminister, og de får i høj grad muligheden til selv at tage ordet og deltage i
debatten om deres fremtid.
Men for at kunne det, er det vigtigt de forstår, hvad det handler om. Og at de ikke
kun lytter til debatten, men også tager del i den. Et folkemøde er en levende organisme. Det er deltagernes ansvar.
Fredag eftermiddag og lørdag er det et folkemøde for alle – uanset alder.
Og det bliver et sprællevende folkemøde med masser af nyheder: Forsamlingshus
med åbne debatter, gadeteater, kunstnergade, politiske debatter om især klimaet
og verdensmålene, men også om vores dagligdag, det lokale demokrati, sygehusvæsenet, kampen om Lindholm, madspild og om hvordan vi lever sammen.
Læs programmet. Der kommer rigtig mange spændende og
kendte mennesker. Kom i god tid. Stege er en lille by, men
med et stort hjerte. I er alle sammen hjerteligt velkommen.

Der er gratis adgang for alle

folkemoedemoen.dk

Program
for fredag
9.00 – 9.10

Hovedscenen
Formand for Folkemøde Møn
Peter Brinch
Folkemøde Møn åbner ved Formanden
for Folkemøde Møn Peter Brinch

9.10– 9.30

Hovedscenen
Børne- og Undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil
Åbningstale af Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

9.00 – 10.30

Fogsgaard
Prøv kræfter med gymnasiets fag
Lav dit eget kunstværk i billedkunst. Vind præmier med stjerneløb i historie, Tjek din kondi
i idræt, Test dine sprogkundskaber i spansk,
engelsk og fransk, Mød det gamle Grækenland
i oldtidskundskab, Test din krop i biologi.
Mød filmens verden i mediefag. Test dine
musikalske evner i musik. Fordel den danske
stats penge i samfundsfag
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF

9.30 – 10.30

Folkemøde Scenen
Unge med særlige behov
Unge med særlige behov og hvordan VUC og
andre skoler kan give plads og støtte til alle.
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil; Professor Noemi Katznelson
fra CEFU; Direktør i Region Sjælland Mahad
Huniche fra FIERS, og Vicedirektør Laila Emiliussen fra VUC Storstrøm.
Moderator: borgmester Mikael Smed
Arrangør: VUC debat

9.30 – 11.00

Gåsetorvet
Workshop: Rummelighed iblandt unge
Hvordan sikrer vi, at der er accept af alle i
vores samfund på trods af diverse forskelligheder feks. i form af sexualitet, etnicitet mv.
Workshoppen drives af ”Sex og samfund”
og strækker sig over ca. 1½ time.
Arrangør: Vordingborg Kommune

9.45 – 10.00

Fogsgaard
Minikoncert med musikelever fra
gymnasiet
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF

9.30 – 10.30

Klimascenen
Klimakampen som ungdomsoprør
anno 2019
I 2019 kæmper unge for klimaet - og flere
samles til store demonstrationer for at råbe
magthaverne op. Men kan vi få ligeså stor
gennemslagskraft som tidligere generationer
- og kan vi overhovedet kalde kampen for
klimaet et ungdomsoprør?
Debattører: Fridays for future Selma
Montgomery, Forkvinde for Ungeklimarådet
Monika Skadborg, debattør Anders Morgenthaler, Plastic Change Louise Lerche-Gredal,
Den grønne studenterbevægelse
Moderator: Marianne Bigum

9.30 – 10.30

Blandede Bolcher
Influencere og følgere - ægte eller er det
hele fake?

10.30-11.20

Nogle influencere har mange tusind følgere
på instagram og youtube. Her er de i daglig
kontakt med dem med opdateringer om emner
som ofte handler om mode, livsstil, make-up og
billeder fra influencerens liv eller det billede, de
ønsker at vise af deres liv.
Debattører: PhD Fellow- CBS - Anna-Bertha
Heeris Christensen m.fl.

9.30 – 10.30

Forsamlinghuset
Hvorfor politik - er det ikke for gamle
mennesker?
Hvorfor bruge så mange timer på politik når
man er ung? Hvad fik dig til at gå ind i politik.
Hvordan får vi flere unge til at interessere sig
for politik - og er det overhovedet den vej vi
skal gå? Det spørger vi en række unge MF’er
og byrødder om
Deltagere: Medlem af KB i Faxe Laura Andréa
(S), MF Bjørn Brandenborg (S), MF Katrine
Robsø (R)

9.30. 10.30

Ungescenen/verdensmålscenen
Ungdomklubber
8.p har arbejdet med entreprenørskab
omkring “klubben” Hvilke klubber har vi brug
for, hvad kan de tilbyde, hvordan kan vi bakke
op, tænke nyt og få de unge med i processen.
Arrangør: Præstø Skole

9.30 – 10.30

Socialdemokratisk Scene
Internationale demokratiprojekter og unge
DIPD står for Danish Institute for Parties and
Democracy, der er instituttets engelske navn.
DIPD’s arbejdsområde er støtte til partier og
flerpartisystemer i udviklingslandene. Der vil
blive skabt et arr., som vil involvere deltagerne samtidigt med, der sættes spot på DSUs
internationale engagement.
Arrangør: Socialdemokratiet

10.00 – 11.00

Fogsgaard
Hvordan gøres det interessant at være
ung i Vordingborg?
Debat med Michael Smed (borgmester i
Vordingborg Kommune), Martin Graff Jørgensen (ung og lærerstuderende på Absalon/
Vordingborg) og en elev fra Vordingborg
Gymnasium & HF
Arrangør Vordingborg Gymnasium & HF

10.30 – 11.30

Klimascenen
WORKSHOP med Affald plus
Kom og spil med affald plus og lær/diskuter
og oplev hvad affald er, hvad kan det genanvendes til og hvor skal det hen efter vi har
brugt det
Arrangør: Affald Plus

10.30 – 11.30

Blandede Bolcher
Unge iværksættere skal plejes som
sportstalenter.
Skal grundskolen og ungdomsuddannelserne
have større fokus på at opdage og udvikle
iværksættertalenter og ikke mindst, at Danmark får et særligt eliteforløb for unge iværksætterhåb på ungdomsuddannelserne á la det,
vi allerede kender fra unge elitesportsfolk.
Debattører: Folketingskandidat for EL Martin
Graff, Liselund Fontænen Steffen Steffensen,
direktør ZBC Vordingborg Ann Descroix,
Iværksætter Nicolaj Sand, founder and partner
Bloom institut Julie Pi
Moderator Louise Lindhagen

10.30 – 11.30

Forsamlingshuset - WORKSHOP.
Speed-dating med en politiker
Her kan du stille politikerne spørgsmål som
kræver et kort og kontant svar. Du får 3-4
minutter med hver politikere
Der vil være politikere fra Europa-Parlamentet,
Folketinget, regionsråd og kommunalbestyrelse, Bjørn Brandenborg, Katrine Robsø, Anne
Sophie Callesen, Kirsten Overgaard, Freddy
Blak, Brian Bressendorff, Poul A Larsen,
Anders Andersen, Ann Busch, Marianne
Vind, Jan Herskov, Karina Fromberg, Ursula
Dieterich-Pedersen, Else Marie Sørensen, Eva
Sommer Madsen

Havnekontoret
Friske sild eller sure torsk
Det står rigtigt galt til for torsk i den Østlige
del af Østersøen. Årsagerne er mange og
spørgsmålet er – skal vi vænne os til en
fremtid uden torsk i den østlige del af
Østersøen?
Debattører: Fisker Hans Holger Petersen,
MF Kasper Roug (S)

11.00 - 11.45

10.30 – 11.30

Ungescenen/Verdensmålscenen
Lad os droppe karaktererne….
Er tiden igen inde til at vi igen diskuterer hvad
det er vi bruger karaktererne til i grundskolen.
Børn og unge får i dag stress
i en tidlig alder, fordi de føler at de ikke
dur til noget.
Debattører: Børne- og Undervisningsminister
Pernille Rosenkrantz-Theil,
Næstformand i DLF Dorte Lange og filminstruktør Phie Ambo. Phie Ambo er
forperson for bestyrelsen ”Den grønne
friskole”
Moderator: Skoleleder Katrina Adey
Farr Kuhre

Folkemøde Scenen
Hør et personlig oplæg om psykisk sygdom
Hør et personlig oplæg om psykisk sygdom.
Du kan høre to EN AF OS ambassadører fortælle om deres egne oplevelser med psykisk
sygdom.
Arrangør: EN AF OS

10.30 – 11.30

Kirkepladsen
Ytringsfrihed står over alt andet!
Ytringsfrihed er det nye “hellige” ord og er
blevet til ytringsret. Blasfemi-paragraffen
er afskaffet og alt er tilladt, men er det
også en god ide? Mangler der en balancefunktion?
Debattører: Olav Hesseldahl Ungdomsbureauet, Marianne Vind MEP-S, Brian Bressendorff
(S), Susan Thydal (S) Ida Marker (Fmd. for S
Region Sjælland)
Arrangør Socialdemokratiet

Havnekontoret
Jomfruhinder - myter og virkelighed
Jordemoder Gry forfæller om de myter
der opstår omkring jomfruhinder
Deltager: Jordemoder Gry Stevens
Senderovitz

10.30-11.30

11.30 – 11.40

Hovedscenen
Monika Skadborg
Formanden for Unge klimarådet
Monika Skadborg holder tale

11.40 – 11.45

Hovedscenen
Amalie Hvid fra Ungdomsrådet
holder tale

Knalder du også… for højt op for musikken?
Ved du hvornår støj er skadelig og hvornår at man får tinnitus?
Ifølge verdenssundsorganisationen WHO gambler 1,1 milliard unge med deres hørelse.
Mød forsker og tinnitus ekspert Susanne Nemholt og Høreforeningens frivillige og
få en snak om støj og hvordan du kan passe på din hørelse.
Kom forbi Høreforeningens telt på torvet og få testet hvor højt du egentlig spiller.
Mannequinen Valdemar fra Aalborg Universitet kan måle lydstyrken på din telefon.

Kirkepladsen
Folkeskole-debat
Hvordan gør vi den danske folkeskole til et
bedre sted at være og lære?
Skal vi fjerne de nationale test, lave kortere
skoledage eller bare putte noget andet ind i
dem?
Debatdeltager: Pernille Rosenkrantz-Theil og
Jacob Mark
Moderator Ida Marker
Arrangør: Socialdemokratiet

11.45-12:00

Fogsgaard
Minikoncert med musikelever fra
gymnasium
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF

11.45 – 12. 45

Klimascenen
Hvad har vi i vente?
Hvad er det vi kan forvente af klimaændringer
- hvis vi ikke får rettet op. Hvad kan konsekvenserne være.
Hvordan tilpasser vi os til de ændringer vi kan
forvente der kommer.
Debattører: Tv2 vært Peter Tanev, Formand
for klima og miljø i Vordingborg Else Marie
Sørensen, Vicepræsident for Danmarks naturfredningsforening Sebastian Jonshøj
Moderator: Marianne Bigum

Paneldebat på Folkemøde Møn
Folkescenen 24.08.19 kl. 11.45 – 12.45
Arrangeret af SL ( Socialpædagogernes
Landsforbund ) Kreds Storstrøm
Plejefamilien – din familie – din arbejdsplads
Hvordan sikre vi plejefamilier gode rammer
og vilkår for deres arbejde.
Hvad betyder det for børnene at
plejefamilierne har gode vilkår?
Hvad koster en god opvækst?
Tør vi tale om det?
Deltagere:
Verne Pedersen, næstformand SL
Nikolaj Reichel, Kommunalpolitiker, formand
for Børn og familieudvalget Vordingborg
Thomas Carlsen, Centerchef, Børn og
Unge Næstved Kommune
Mårten Mårtensson, familieplejer
Tovholder: Journalist Maria Rørbæk

11.45 -12.45

Blandede Bolcher
Gør det lovligt!
Er det statens opgave at give folket det de vil
have, når nu vi ved hash og stoffer er meget
sundhedsskadeligt og afhængigheds risikoen
er meget stor
Debattører: Politiinspektør ved Sydsjællands
og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver, Misbrugsekspert Henrik Rindom,
MF Kasper Roug (S)
Moderator Loise Lindhagen

Sydsjælland 7030 0886

11.45 – 12.45

Havnekontoret
Har skolen en sexplan?
Alle skoler har sorgplaner, trivselsplaner
mm - er der også en plan for, hvordan der
undervises sex?
Deltagere: Reden Ung, mfl

11.45 -12.45

Folkemøde Scenen
Alberthe Holse
Kom om hør Alberthe Holse fortælle om
sit liv og hør hendes sange.
Alberthe er kendt fra x-faktor
Arrangør: Hjerneskadeforeningen

Forsamlingshuset
WORKSHOP: Spil Trivial Pursuit
Spil TP med dig selv som brikken og få hjælp
ved at ringe til en ven som er politikere fra
Europa-Parlamentet, Folketinget, regionsråd
og kommunalbestyrelse.
Spørgsmålene vil være indenfor politik og
verdensmålene

11.20-12.20

11.45 – 12.45

11.45 – 12.45
Fredag den 23. august kl. 10.00 – 15.00

11.45-12.45

Fogsgaard
Prøv kræfter med gymnasiets fag
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF
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Verdensmål scenen
Ungdommen kæmper for Verdensmålene
Det står klart, at verdensmålene ikke opnås,

når dem, der kæmper for dem, ikke kan få lov
at arbejde.
Derfor er demokrati og fundamentale rettigheder centralt for, at verdensmålene bliver
en realitet i 2030.
Debattører: Forperson for Ungeklimarådet
Monika Skadborg, Amnesty International, Ung
Røde Kors Andres Nyrup Hjorth

12.45 – 13.00

Hovedscenen
Folketingsmedlem og gruppeformand
for SF Jacob Mark holder en tale

13.20-14.00

Fogsgaard
Prøv kræfter med gymnasiets fag
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF.

13.30-13.45

Fogsgaard
Minikoncert med musikelever fra gymnasiet
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF.

13.00 – 14.00

Klimascenen
Danmarks Naturfredning
Vicepræsidenten fra Danmarks Naturfredningsforening, Sebastian Jonshøj fortæller om
deres arbejde

12.00-13.00

Storegade
Danmark spiser sammen
En folkemøde-event, inspireret af
Coop & kommunikationsmuseet ENIGMA

13.00-14.00

12.00 – 13.30

Gåsetorvet
Workshop: Klimavision fra et
ungeperspektiv
Kort oplæg af en ung klimaforsker, som sætter
opgaven i perspektiv (20-30 min)
Efterfølgende Workshop hvor klimavision
udarbejdes af de unge.
Forskeren hjælper med under udarbejdelsen
af klimavisionen som moderator, arbejdet
understøttes yderligere af en grafisk facilitator.
Der vil således være fokus på kreativitet,
debat og klima.
Arrangør: Vordingborg Kommune

12.20-13.20

Fogsgaard
Kom og hep på gymnasiets
studieretninger:
Konkurrence i gymnasiets fag mellem
studieretningerne (naturvidenskab, sproglig,
samfundsvidenskab og musik) på Vordingborg
Gymnasium & HF.
Arrangør: Vordingborg Gymnasium & HF.

13.00 - 14.00

Folkemødescenen
Drukkultur blandt unge
32 % af danske unge har været fulde inden for
den sidste måned, i Sverige er det 9 %
Skal der være højere aldersgrænser for køb af
alkohol?
Er der noget galt med den danske ungdomskultur om fester og sociale sammenhænge?
Er der plads til unge, der siger nej til alkohol?

Blandede Bolcher
“Et faglært Danmark” - nej tak siger de
unge sjællændere
Er det en problematik, som handler om
adgangsveje og modenhed, handler det om
manglende viden om håndværksfagene - eller
er det et spørgsmål om sikkerhed for at kunne
fuldføre forløbet og blive færdig. Eller handler
det om manglende forbilleder og lille faglig
stolthed hos de allerede faglærte, som skal
være rollemodeller?
Debattører: Ung Elektriker Matias Vinholt,
Leder af UU Sjælland Syd Per Højland Olsen,
Direktør for EUC Sjælland John Norman,
Folketingsmedlem (DF) René Christensen, Chefkonsulent i dansk byggeri Jakob
Krohn-Rasmussen
Moderator Louise Lindhagen

13.00 -14.00

Havnekontoret
Er værnepligt et forældet begreb?
I Danmark har vi værnepligt for mænd, som
har pligt til at møde op til “Forsvarets dag”.
Hvorfor er der ikke ligestilling på området og
hvorfor holder vi stadig fast i værnepligten?
Debattører: Britta Lange, MF Samira Nawa (R)
MF Jacob Mark (SF) m.fl.

13.00 – 14.00

Forsamlingshuset
Sabbatår, fjumreår, dannelsesår.
Kært barn har mange navne
Sabbatår er meget udbredt – er det ”guld
værd” for de unge eller mere spild af tid?
Debattører: MF, Kasper Roug (S), Rotary m.fl.

Kom til debat hos Danmarks Naturfredningsforening
Fredag kl. 13: Hvad sker der med klimaet?
Varm luft eller påtrængende virkelighed?

14.00-15.00

15.00-16.00

Unge/verdensmålscenen
Kom dit hus i kompostbunken
Hvordan skal vi bygge i fremtiden? Bæredygtighed er det nye ”sort” i byggebranchen, men
er vi visionære nok i vores måder at tænke
byggeri på?
På Møn er der bygget et hus i 100% naturmaterialer – er det vejen at gå eller et projekt for
de frelste.
Dokumentarist og foredragsholder
Phie Ambo, Liselundfontænen
Steffen Steffensen, EUC

14.00-15.00

Kirkepladsen
Har vi brug for en sjællandsk mafia?
En række sjællandske borgmestre mødes for
at debattere, hvad de sjællandske kommuner
har til fælles.
Hvad kan borgmestrene bruge hinanden til
og er det en god ide at danne en sjællandsk
borgmester mafia f.eks til modvægt til den
jyske trafikmafia.
Regionsrådsformand Heino Knudsen,
Borgmester Mikael Smed (Vordingborg) og
Borgmester Carsten Rasmussen (Lejre)
Arrangør: Socialdemokratiet

14.00 – 15.00

Forsamlingshuset
Er gamere bare hurtigere?
Vi tager debatten om det er muligt at game for
meget. Hvad siger de unge, de professionelle
gamere og eksperterne? Er det noget man kan
lovgive om?
Debattører: psykolog med speciale i gameafhængighed David Madsen, E-sport -instruktør
Malte Dalsgaard

Mød os i vores bod og hør om vores arbejde i DN Vordingborg

13.00 – 14.00

Unge/verdensmålscenen
Hjernemad
Michael Wittrock oplevede at nogle af
hans klassekammerater kom i skole uden
madpakke og uden at have fået morgenmad.
Derfor startede han ”Hjernemad”
– hør hans historie.
Deltagere: Michael Wittrock,
Region Sjælland

14.00 – 15.00

Folkemøde Scenen
Release af single med TonyVibrato

Kirkepladsen
Carsten Bo
Så er der musik. Der er tale om en special
koncert i et enkelt setup - med Carsten Bo’s
store hits som f.eks. »Pigen og Cyklen«,
»Shangri la«, »Sommerromance«, »Mig og
mine piger« og »Jeg vil ha dig« med flere, fra
årene hvor Carsten Bo var frontman i grupperne 40 i Feber og Mænd i Blåt.
Arrangør: Socialdemokratiet

15.00 – 16.00

Blandede Bolcher
En værdidebat om grundlovens
religionsfrihed
Hvad betyder grundlovens bestemmelser om
religionsfrihed for moderne mennesker?
Er der forskel på de rettigheder og muligheder
man har for at udøve sin tro?
Grundloven er vedtaget i en tid, hvor langt de
fleste danskere var medlemmer af folkekirken, men hvor der også var andre kristne
kirkesamfund i Danmark, som sammen med
jøderne har fået en indbygget beskyttelse i
loven. Det står ikke direkte nævnt, men er
den historiske sammenhæng, grundloven er
skrevet
Debattører; MF Naser Khader (C),
MF René Christensen (DF) mfl.

14.00-15.00

Klimascenen
Bæredygtig turisme i Danmark.
Hvor er den grønne nøgle blevet af og ambitionerne for grøn turisme. Vi hører kun at det er
fint med flere turister, men man hører aldrig
om en cost-bennefit undersøgelse hvor det
gå frem hvilke omkostninger stigende turisme
har og hvilken skade den gøre ved naturen.
Adgang til naturen kan også slide på den
- hvordan finder vi en balance?
Debattører: Vicepræsident i Danmarks
naturfrednings foreningen Sebastian Jonshøj,
Turismeordfører (S) Henrik Møller, Direktør i
VISM Martin HH Bender
Moderator: Marianne Bigum
Blandede Bolcher
Taxamanden og den virkelige virkelighed
Hvad sker der, da en topchef i dr stod af ræset
og vendte tilbage til det folk han kommer fra

Lørdag kl. 13: Passer vi godt nok på vores grundvand?
Seniorrådgiver i DN, Walter Brüsch, fortæller og diskuterer med tilhørerne om ”Hvordan sikrer vi rent vand til vores børn og børnebørn, når drikkevandet og grundvandet
indeholder sprøjtegiftrester?”

Kirkepladsen
Klimatosser?
Klimaforandringer er noget andet end vejrforandringer. Hvordan kan vi bedre forstå det?
Hvorfor betyder det noget og hvad kan man
gøre ved det? Eller er det lige meget? Hvad
gør hele denne diskussion ved den unge
generation? Eller er det bare “klimatosser”?
Debatdeltager: Tv-vært Peter Tanev, MF for S
Anne Paulin, Forperson for Ungeklimarådet
Monika Skadborg
Moderator Brian Bressendorff
Arrangør: Socialdemokratiet

Debattører: MEP for S Marianne Vind,
Regionsmedlem og tidligere MEP Freddy Blak

14.00 – 15.00

Hvordan tackler vi de menneskeskabte
klimaforandringer? Vicepræsident i DN,
Sebastian Jonshøj, sætter ord på en af vor
tids allerstørste samfundsudfordringer.

13.00 – 14.00

TonyVibrato udgiver på Folkemøde Møn sin
nye single og giver derefter en lille koncert.

14.00 – 15.00

Havnekontoret
Europas flygtningelejre
Hvem har ansvaret? Er det EU eller det
enkelte lands udfordringer?
Debattører: MEP – Marianne Vind,
Byrådsmedlem SF – Helle Blak.

15.00 – 16.00

Folkemøde Scenen
Debat om regionernes Europa
Interregionale samarbejder på tværs af
nationale grænser er en del af EU.
Greater Copenhagen, Femern Belt er eksempler på dette.Hvordan fungerer det i forhold til
nationalstaternes selvbestemmelser og fører
det til, at der opstår nogle metropoler ind over
nationale grænser.
Hvordan håndterer man dette lovgivningsmæssigt? skal der være grænsekontrol
gennem en metropol eller skal der være en
fælles lovgivning i et område på tværs af
landegrænser?

Region Sjællands akutberedskab er helt i top
– kom selv og se!
På havnefronten kan du møde hverdagens helte, som viser flere ambulancer frem. Du kan høre om, hvordan ambulanceredderne redder liv eller tale
med politikere fra Regionsrådet. Danmark Redder Liv har brug for dig som
førstehjælper. Det kunne være dig næste gang 1-1-2 bliver ringet op.

folkemoedemoen.dk

15.00-16.00

Klimateltet
“Kan jeg købe en ny jordklode?
- den vi har, er opbrugt for i år”.
29. juli havde vi brugt dette års ressourcer,
datoen bliver tidligere og tidligere hvert år og
Danmark ligger i førertrøjen. ”Kan det ikke
være lige meget, om man selv gør en indsats
for klimaet? Man er jo kun en lille brik i det
store klimaregnskab…
Vi tar debatten om det nytter noget at den
enkelte gør noget!
Debattører: Anders Morgenthaler,
Louise Lerche-Gredal plastic change
Moderator: Louise Lindhagen

15.15 – 16.05

Havnekontoret
Flexboligere
Udvikling eller afvikling? Når boligerne i et
område sælges som flexboligere er det så til
gavn for lokalområdet?

15.30 – 16.30

Forsamlingshuset
Lindholm et fornemt eksempel på at
fællesskab giver styrke.
Et politisk lærestykke om lokal modstand.
Hvordan kan vi i fremtiden - på tværs af
politiske skel arbejde i fællesskab for vores
område og bruge dette fællesskab til noget
positivt.
Eller var det bare en enlig svale?
Debattører: Joakim Brix-Hansen, Camilla Lai
Schmøde, Michael Seiding Larsen,
Brian Bressendorff, Vibeke Grønbeck
Moderator: David Trads

15.30 – 16.30

Verdensmålscenen
Fremtidens grønne Vordingborg
Hvad er udsigterne i Vordingborg til en
grønnere fremtid. Hvordan skal Vordingborg
markere sig på den CO2 neutrale måde og
kan kommunen gå forrest som det gode
eksempel.
Hvilke tiltag kan kommunen
bidrage med for at regeringen når sine
ambitioner på det grønne område.
Det spørg vi alle partierne i Vordingborg
kommunalbestyrelsen om.
Borgmester Mikael Smed (S),
Else Marie Sørensen (SF), Daniel Irvold (C),
Heino Hahn (DF), Karina Fromberg (V),
Mette Gerdøe-Frederiksen, Ann Busch (Å)
Moderator Henrik Holmer

Program for
fredag & lørdag

11.00-12.30

Vordingborg kommune – Gåsetorvet
Unge udfordrer kommunalpolitikerne
på den lokale klimapolitik
Borgmester Mikael Smed og Udvalget for
Klima og Miljø

11.00-12.00
16.00 – 16.15

Hovedscenen
Naser Khader
Folketingsmedlem Naser Khader fra de
Konservative holder tale

Stevns, Jesper Berring-Poulsen (A) Formand
for Social- og Psykiatriudvalget i Vordingborg
kommune, Tanja Larsson (A) medlem af Faxe
kommunalbestyrelse
Moderator: Journalist Tine Fasmer

16.15-17.00

10.30 – 11.30

Folkemødescenen
Oliver Nani spiller musik i teltet.

16.00 – 17.00

Kirkepladsen
Skåltaler
Socialdemokratiet giver en fadøl mens vi
hører på skåltaler fra:
Regionsrådsformand Heino Knudsen,
Borgmester Mikael Smed, Borgmester
Carsten Rasmussen, MEP Marianne Vind,
Kandidat Brian Bressendorff,
MF Bjørn Brandenburg, MF Anne Paulin,
Debattør David Trads, mfl.
Toastmaster Ida Marker

Verdensmålscenen
– hvordan opfylder vi dem.
En snak om verdensmålene og deres betydning for Danmark og for resten af verden
Debattører: Udviklingsminister Rasmus Prehn
(S), Næstformand Kristian Jensen (V).
Moderator: Natasja Crone

Lørdag
9.00 – 10.00

Torvet i Stege
Gratis morgenbrød og kaffe til alle
Morgenmad i Stege. Folkemøde Møn byder
på morgenmad

10.00 – 10.15

Hovedscenen
Borgmester Mikael Smed
Borgmester Mikael Smed byder velkommen
til Folkemøde Møn

10.15 – 10.30

Hovedscenen
Morten Østergaard (RV)
Partileder Morten Østergaard (RV) holder tale.

10.30 –11.30

Folkemødescenen
Sundhedskartellet inviterer til debat om
sammenhæng i sundhedsvæsnet
Debattører: Heino Knudsen (A) Regionsrådsformand, Anette Mortensen (V) Borgmester fra

Hovedscenen
Kristian Jensen
Næstformand Kristian Jensen (V)

Lørdag den 24. august kl. 10.00 – 17.00
Kniber det med at høre?

Blandede Bolcher
Danmark i verden - Verden i Danmark
Er det for Danmarks bedste, at vi tager så
meget ansvar - hvor vi er krigsførende nation
og har lænet os så stærkt op ad USA.
Burde vi hellere tage den uafhængige rolle
som vi før i tiden havde sammen med de
øvrige skandinaviske lande.
Debattører: MF Naser Khader (C),
MF Samira Nawa (R) mfl.
Folkemødescenen
Honky Tonk Goose
afslutter dagens Folkemøde Møn med et
brag af en dansefest på Torvet foran
Det gamle Rådhus.
Honky Tonk Goose spiller op med swingende,
rockende 50´er og 60´er musik:
Lillian & Eddie danser for og viser Jitterbug
fra dengang

11.30-11.45

11.45-12.45

Kirkepladsen
Trump - genial eller bindegal
Hvilke konsekvenser har Trumps protektionistiske udenrigspolitik for vores samarbejde i
NATO
Deltagere; Udenrigsminister Jeppe Kofod mfl
Arrangør: PES Danmark (Socialdemokratiet)

12.00-13.00

Storegade
Danmark spiser sammen
En folkemøde-event, inspireret af Coop &
kommunikationsmuseet ENIGMA

12.00-13.00

Blandede Bolcher
Overlader vi de pårørende til sig selv?
Der er ønsker om større fokus på, hvordan vi
hjælper pårørende – den nuværende situation
er for dyr for samfundet, og familierne betaler
prisen
Debattører: Morten Lorenzen, Liselott Blixt,
Ditte Brøndum
Moderator: Camilla Aff Bredgaard

12.45-13.00

16.15 – 17.00

17.00 – 19.00

Blandede Bolcher
Fag og vilkår i den offentlige sektor
I debatten vil der være fokus på arbejdsmiljø,
en af vinklerne er effektiviseringer i den
offentlige sektor
Debattører: Majken Tingstrøm, arbejdsskadesagsbehandler og socialrådgiver i
Danmarks Lærerforening, Preben Meier
chefkonsulent KL, Anders Johannes Andersen
byrådsmedlem Vordingborg Kommune.
Arrangør: Socialrådgiverforeningen

Debattører: MF Lars Aslan (S) og
Rene Christensen (DF)
Moderator: David Trads

Kom forbi Høreforeningens telt på torvet og få en snak om hørelse,
tinnitus, høreapparater og høre- tekniske hjælpemidler.
Hvornår bør man gå til ørelæge og hvad er forskellen på at få høreapparater
i det offentlige og i det private?
Hvad koster høreapparater og hvor længe skal man vente?
Hør og se hvad skrivetolkning er og hvordan det bruges.

10.30 – 11.30

Klimascenen
Er vi overhovedet parate til at gå i gang
med den grønne omstilling?
En snak om Kriegers flak og andre lokale
miljøtiltag
Debattører: Direktør for Vordingborg Erhverv
Susanne Kruse, Rep Vattenfall, Rep fra byg,
Rep fra Kb
Moderator Steffen Steffensen

10.30 – 11.30

Havnekontoret
Det danske forsvarsforbehold.
Folk og sikkerhed har en debat på havnen
Arrangør: Folk og Sikkerhed

10.30-11.30

Forsamlingshuset
Højskolesange – syng med
Claus da Cuncha, Vibeke Grønbæk,
Carsten Nøhr

10.30 -11.30

Kirkepladsen
Partisekretær debat
I Europa har der været en massiv bølge
af skift til borgerlige regeringer, i Danmark er
vi gået den modsatte vej.
Hvordan kan det være?
Er vi de sidste eller de første?
Debattører: Partisekretær Jan Juul
Christensen (S) og Generalsekretær
Søren Vandsø (C)
Moderator: Mads Havskov Hansen
Arrangør: Socialdemokratiet

11.45-12.45

Folkemødescenen
Plejefamilien-din familie- din arbejdsplads
Hvordan sikrer vi plejefamilier gode rammer og
vilkår for deres arbejde.
Hvad betyder det for børnene at plejefamilierne
har gode vilkår?
Hvad koster en god opvækst? Tør vi tale om det?
Debattører: Verne Pedersen, næstfmd SL,
Nikolaj Reichel (S) formand BUF, Thomas
Carlsen, Centerchef, Børn og Unge Næstved
Kommune, Mårten Mårtensson, familieplejer
Arrangør: Socialpædagogernes
Landsforbund

11.45-12.45

Klimateltet
Madspild. Hvordan undgår vi bedst dette?
Hvordan undgår vi bedst dette? Der tales
meget om emnet, men der kasseres fortsat
store mængder mad i alle led af produktionen
og hjemme i folks køkkener.
Debattører: Fødevarebanken Karen-Inger
Thorsen, Rema 1000 Jonas Schrøder

11.45-12.45

Havnekontoret
Mød formanden for region Sjælland
Møde Heino Knudsen til en uformel snak i
sofaen på Havnekontoret
Arrangør: Region Sjælland

11.45 – 12.45

Forsamlingshuset
Rigsfællesskabet i fremtiden
Hvordan fungerer det i praksis og hvordan
tegner fremtiden sig for rigsfællesskabet?

Hovedscenen
Katrine Olldag
MF Kathrine Olldag (RV)

13.00-14.00

Folkemøde Scenen
Satiregruppen MAGT

13.00 – 14.00

Blandede Bolcher
Er offentlige ydelser med til at skabe
ulighed for borgerne?
Debatten er om den ulighed der opstår, når
man kommer på offentlig forsørgelse og
dermed skal leve for betydelig færre penge
end tidligere.
Næstformand for Dansk Socialrådgiverforening
Ditte Brøndum og Nyvalgt MF
Kasper Roug, Socialdemokratiet.
Arrangør:
Socialrådgiverforeningen

13.00-14.00

Verdensmålscenen
Bæredygtige byer
Bæredygtighed handler også om boligformer,
hvordan vi bygger nye bydele og indretter dem
til mennesker. Hvad betyder det, når vi skal
bygge og bo og leve?Er det muligt og hvad
skal det til? Målet skal nås inden 2030
Debattører: Adm. direktør i Dansk
Ejendomsmæglerforening Ole Hækkerup,
Administrerende direktør i HOFOR
Lars Therkildsen m.fl

13.00-14.00

Klimascenen
Rent drikkevand
Passer vi godt nok på vores grundvand?
Mød en ekspert på området.
Måske kommer vi svaret nærmere
med Walter Brüsch
Arrangør: Danmark Naturfredningsforening

13.00-14.00

Havnekontoret
Rige og fattige kommuner.
Hvornår er en kommune rig og hvornår er den
fattig? Hvem skal hjælpe hvem?
Det handler om skatteindtægter, serviceniveau og penge fra staten til kommunerne.

Lørdag den 24. august står DS for to paneldebatter på Blandede Bolcher Scenen
Kl.11.00

Kl.13.00

Deltagerne i panelet er Majken Tingstrøm, arbejdsskadesagsbehandler og
socialrådgiver i Danmarks Lærerforening, Preben Meier chefkonsulent Kommunernes
Landsforening, Anders Johannes Andersen byrådsmedlem Vordingborg Kommune

Deltagerne i panelet er næstformand for Dansk Socialrådgiverforening Ditte Brøndum
og nyvalgt Folketingsmedlem Kasper Roug, Socialdemokratiet.

Fag og vilkår i den offentlige sektor

Er offentlige ydelser med til at skabe ulighed for borgerne?

folkemoedemoen.dk

Program
for lørdag

Sundheden

i Region Sjælland
– debat med Heino Knudsen
Hvem er det, der skal have mere?
Hvem skal have mindre?
Debattører: Borgmester Holger Schou
Rasmussen Lolland kommune,
MF Kathrine Olldag (R) og Borgmester
Michael Ziegler Taastrup Kommune
Moderator: Henrik Holmer

13.00 – 14.00

Forsamlingshuset
Baltic Pipe – energipolitik eller
internationale interesser ?
Hvorfor mener politikerne at Baltic Pipe er
en god ide? Er det et tegn på at vi endnu ikke
har forstået klima alvoren?
Og er Baltic Pipe overhovedet energipolitik
eller internationale interesser?
Debattører: Professor Brian Vad Mathiesen,
PhD Associate Professor Trine Villumsen
Berling, Energinet/Baltic Pipe,
Byrådsmedlem i Næstved Charlotte Roest
Moderator: Natasja Crone

14.00-15.00

Verdensmålscenen
Opnå ligestilling mellem kønnene og
styrke kvinders og pigers rettigheder
og muligheder
Hvordan opnår vi at ændre dette, når der
ikke er lovmæssige forhindringer? Hvem
har ansvaret og muligheden for at forbedre
ligestilling?
Byrådsmedlem Charlotte Roest,
MEP Marianne Vind, Oplægsholder Yildiz
Akdogan, MF Anne Valentina

14.00 – 15.00

Klimascenen
Hvor godt er atomkraft for klimaet?
Er atomkraftløsningen på at opnå den
ønskede reduktion af Co2 på 70%
Debattører: Seaborg Troels Schönfeldt,
professor Bent Lauritzen m.fl
Moderator: Brian Bressendorff

14.00-15.00

13.00-14.00

Kirkepladsen
Ytringsfrihed står over alt andet!
Ytringsfrihed er det nye “mantra” og er
blevet til ytringsret. Blasfemi-paragraffen er
afskaffet og alt er tilladt, men er det også en
god ide? Mangler der en balancefunktion?
Debattører: Professor Eva Smith,
MF Peter Seier (NB), MF Lars Aslan (S)
Arrangør: Socialdemokratiet

14.00-15.00

Folkemøde Scenen
Hvordan sikrer vi ordentlige vilkår for mennesker med høretab? Hvorfor skal borgere vente
i årevis på at blive høreapparatbehandlet i det
offentlige? Høreforeningen mener, at det er
helt uacceptabelt. Kom og hør hvad politikerne
i Region Sjælland vil gøre ved problemerne.
Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul
Tobberup i debat med Gitte Simoni (DF),
Jens Ravn (V), Lars Hoppe Søe (B).
Arrangør: Høreforeningen

14.00 – 15.15

Viceborgmester i Lolland Kommune
Moderator: Trine Bendix Knudsen,
Sekretariatsleder for Folkeoplysnings Samråd
Arrangør: Dansk Folkeoplysnings Samråd

Blandede Bolcher
”Polarisering – myte eller virkelighed?”
Er det som vi tror, eller bliver polariseringen
i Danmark talt mere op, end virkeligheden
berettiger til?
Debattører: Per Paludan Hansen, Formand
for Dansk Folkeoplysnings Samråd og
Sekretariatsleder i LOF, Henrik Høegh,

Havnekontoret
Kom og hør den dramatiske beretning,
- når den fhv. protestgruppe ”Alliancen
Mod Udrejsecenter Lindholm” fortæller om
egne oplevelser gennem hele dette forløb
fra november 2018 til efter valget, hvor den
nye socialdemokratiske regering droppede
Lindholm
Debattører: Morten, Gitte, Camilla, Joachim,
Lone og Henrik
Arrangør: Lindholm Alliancen

14.00 – 15.00

Trads Forsamlingshus
Den nye Udenrigsminister Jeppe Kofod
En dialog mellem Jeppe Kofod og David Trads
om hvilke udfordringer og opgaver der ligger
for den nye udenrigsminister.
Deltagere: Udenrigsminister Jeppe Kofod
og debattør David Trads

14.00-15.00

Kirkepladsen
Hvem skal bestemme over vores
sundhedsvæsen?
Hvordan løser man det paradoks, at alle har
en mening, men samtidigt en meget lille
interesse i at deltage i den politiske styring?
Debattører: Regionsrådsformand
Heino Knudsen, regionsrådsmedlemmerne
Gitte Simoni (DF), Bruno Jerup (EL),
Anne Ronex (R)
Arrangør: Socialdemokratiet

Den socialdemokratiske scene,
Kirkepladsen
Lørdag kl. 16.00-17.00:

BREXIT

Hvad foregår der overhovedet?

• Pernille Weiss (MEP)
• Marianne Vind (MEP)

Regionsrådets formand,
Heino Knudsen, stiller op til
en uformel snak om sygdom,
behandling og sundhedsvæsnets
fremtid i vores del af Danmark.

14.00 – 15.30

Gåsetorvet
Vores (nær)demokrati - hvordan får
vi flere til at deltage i den demokratiske
samtale?
Kathrine Olldag, Pia Rosted Petersen,
Klaus Lindegaard, Pia Westergaard,
Mikael Smed, Peter Ole Sørensen
Arrangør: Vordingborg kommune

15.00-16.00

Kirkepladsen
Koncert med Carsten Bo
Carsten Bo og band kommer og spiller
på den Socialdemokratiske scene
Arrangør: Socialdemokratiet

15.15 – 16.30

Forsamlingshuset
Om at sige ja
Jacob Holdt fortæller om sin nye bog der snart
udkommer
Deltagere: Jacob Holdt

16.05 – 17.00

Folkemøde Scenen
Hvad rager ejendomsvurderingerne mig?
Hvad kommer de nye ejendomsvurderinger til
at betyde for dig og er det igen en favorisering
af husejerne på bekostning af lejerne.
Deltagere: Adm. direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening Ole Hækkerup, Boligøkonomisk videncenter Curt Liljegren, Filialdirektør
Møns Bank Allan Andersen og MF Kathrine
Olldag (R)
Moderator: Henrik Holmer

16.05 – 17.00

Blandede Bolcher
En dialog med Rasmus Tandholt om verdens
brændpunkter

16.05 – 17.00
Hovedscenen
Jeppe Kofod
Udenrigsminister Jeppe Kofod

Klimateltet
Stop med at spise kød? Skal vi alle bare
droppe kødet?
Vi tager debatten
Deltagere: Louise Johansen
Dansk vegetarisk forening, mfl.

15.15-16.05

16.05 – 17.00

15.00-15.15

Folkemøde Scenen
Rolf Hermansen. Fra broderskab til
mønsterbrud
Arrangør VUC Storstrøm

15.15 – 16.05

Verdensmålscenen
Konkurrence
Hvordan siger Danmarks statistik at Danmark
ligger i forhold opfyldelse af verdensmålene.
Vi tipper og har fine gaver på højkant

Blandede Bolcher
Provinsen er en fucking joke
Knud Romer giver sit bud på udviklingen i
provinsen
Deltagere: Knud Romer m.fl

15.15-16.05

Verdensmålscenen
Er misbrug en sygdom der kan behandles?
Eller blot hver fjerde danskers foretrukne
strategi til at mestre det svære menneskeliv.
Debattører: Regionsrådsformand Heino Knudsen, PLO Ulrik Hesislev, MF Liselott Blixt (DF)
Moderator Camilla Aff Bredegaard

15.15-16.05

Klimascenen
Hvad er fremtidens landbrug.
Hvordan kan landbruget gå forrest for at skabe
et helt klimaneutralt landbrug.
Debattører: Økologisk råd Leif Bach Jørgensen, Tidl. minister Henrik Hoegh (V), Landmand, Christian Høg-Andersen, Landbrug og
fødevarer Thor Gunnar Kofoed
Moderator:

15.15 – 16.05

Havnekontoret
Skal Danmark hente sine statsborgere
hjem fra krigsfangelejrene i Syrien.
Hvilken forpligtelse har vi som stat overfor de
børn med dansk statsborgerskab, som lever i
lejrene med deres forældre?
Debattører: Tidl. Generaldirektør i Dansk
Flygtningehjælp Andreas Kamm, Professor Eva
Smidth, Journalist Rasmus Tandholt
Moderator Mads Havskov Hansen

folkemoedemoen.dk

17.00 – 18.00

Folkemøde Scenen
Anekdoter med Jens Andersen
Jens Andersen underholder med musik
og anekdoter

18.00

Folkemøde Scenen
Koncert med Helveg og Mogensens band

Velkommen
- og rigtig god fornøjelse
Se oversigtskortet
på bagsiden

Oversigtskort

Fogsgård
3F
EUC
HK
Kræftens bekæmpelse
Misbrugscentret
SSP
STX - HF /Vordingborg
Gymnasium
Professionshøjskolen Absalon
Rygestop /Vordingborg Kommune
Sundhedsplejerskerne
Tuba
ZBC

Gåsetorvet

Torvet
AA/ Anonyme alkoholikere
Blandede Bolcher
Danmark Taler Sammen
Danske handicap organisationer
Dansk Pilerens
Folkemøde Scenen
Førstehjælp
Hjerneskadeforeningen
Hovedscenen
Høreforeningen
LLO - Næstved
Radikale Venstre
Socialpædagogerne
Vordingborgskolen

Naturfredningsforening
DSU
Klimateltet
PES /Party of European
Socialists
Rotary
Socialdemokratiet
Socialdemokratisk Scene

Havnen
Egnsteatret Cantabile 2
Falck Folk og sikkerhed
Færgen Møn
Havnekontoret
HJV /Hjemmeværnet
Politiet
Region Sjælland
Vordingborg Havneprojekt

Kirkepladsen

Storegade

Better Globe
Danmarks

AffaldPlus
Alternativet

Vi støtter Folkemøde Møn 2019

folkemoedemoen.dk

Bedre psykiatri
Center for socialpædagogik
Danmark spiser sammen
DENFO
EHS foreningen
Enhedslisten
EN AF OS
Entreprenørskab
Intact
Integrationsrådet
Konservative
LA /Liberal Alliance
Nye Borgerlige
Poole
Sct. Georgs Gilderne
SF/Socialistisk Folkeparti
Skills
Skorstensfejerne
Social Anstændighed
Trads forsamlingshus
Verdensmål Scenen
VUC

Der tages forbehold for programændringer og evt. trykfejl.

Dansk Socialrådgiverforening
Vordingborg Kommune
Muslimer for fred
Revolutionære Socialister
SOSU /Social og
sundhedsuddannelsen

Sæt Dem Fri
Venstre

