
 10.-17. september 2022

Folkemøde  Randers støttes afBliver du tørstig under 
 Folkemøde  Randers, 
så nyd en Folke-bryg 
Produceret af Randers 
Bryghus i samarbejde 
med Folkemøde Randers  

 Med fokus på borgerengagement og lokaldemokrati



Lørdag d. 10. september 
Kl. 11.00-13.45 Underværket, 
 Stemannsgade 9c, Randers:
Folkemøde Randers sætter fokus på krigen 
i Ukraine, dens følger og civilsamfundets 
 betydning for hjælpen i Ukraine og Randers.
Efter oplæggene er der ca. kl. 12.30 en halv 
times pause, hvor det er muligt at købe mad 
fra det ukrainske køkken. Medlemmer af den 
 ukrainske forening Lastivka-Randers står 
for maden, og indtægten skænkes videre til 
 velgørende hjælpeorganisationer. Efter pausen 
åbnes der for spørgsmål og debat om emnet.

Krigen i Ukraine 
– verdens største 
hjælpeoperation.
Oplæg af general-
sekretær i Røde 
Kors i Danmark 
Anders Ladekarl.
Han har været 
ansat i Røde Kors 
siden 2002, først 
som  international 
chef og fra 2008 som generalsekretær. Han 
har det overordnede ansvar for Røde Kors’ 
internationale og nationale arbejde, hvor 
 bæredygtighed og kapacitetsopbygning 
altid er i fokus. Han står i spidsen for den 
 strategiske udvikling i Røde Kors –  herunder 
tiltag for at fastholde de  nuværende  næsten 

35.000 frivillige spredt over landet og 
for at opbygge innovative måder at være 
 frivillig på. Anders  Ladekarls vision er at 
udvikle Røde Kors til en  bevægelse, der 
gør  medmenneskelighed til en folkesag i 
 Danmark - et projekt, der fik luft under 
vingerne i 2019. Røde Kors er til stede i 
192 lande, hvor indsatsen for at begrænse 
 konsekvenserne af klima forandringerne 
 spiller en stadig stigende rolle.
Anders Ladekarl blev i 2020 valgt til 
 næstformand for Civilsamfundets 
 Brancheforening - en faglig forening for 
frivillige og sociale organisationer.

Udfordringerne 
for det ukrainsk- 
danske ungdoms-
hus i Kyiv midt  
i en krig.
Oplæg af Julie 
Arnfred  Bojesen, 
leder af det 
ukrainsk-danske 
ungdomshus i 
Kyiv. 
I 2020 blev Dansk Kulturinstitut (DKI) og 
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) enige om 
at arbejde på at etablere et ukrainsk-dansk 
ungdomshus. I sommeren 2020 modtog 
projektet støtte fra Udenrigsministeriet, og 
straks herefter blev de første skridt taget 
mod at etablere et ungdomshus i Kyiv 

med det formål at styrke unges stemme 
og  engagement i civil samfundet. I 2021 
blev et lokalt  sekretariat etableret i Kyiv, og 
 ungdomshusets aktiviteter blev sat i gang.
Det Ukranisk-Danske Ungdomshus er 
en platform, der styrker unges deltagelse 
i  samfundet gennem dialog, kapacitets-
opbygning og partnerskab. Ungdomshuset 
er en base for  medskabelse, demokratisk 
aktivisme og ung-til-ung  samarbejde - og 
så er det en base, der  gennem udveksling af 
idéer, kultur og viden vil styrke relationerne 
mellem unge fra Ukraine og Danmark. 
Julie Arnfred Bojesen blev leder af 
 ungdoms huset få dage, før Rusland 
 invaderede Ukraine.

Hvorfor reagerer civilsamfundet ikke  
 altid hensigtsmæssig i forbindelse  
med en  katastrofe?
Oplæg af professor Andreas Roepstorff, 
 Institut for Kultur og Samfund og Klinisk 
Institut, Aarhus Universitet. I de første uger 
af den russiske invasion af Ukraine var der 
utallige eksempler på, at enkeltpersoner 
samlede tøj og andre brugte ting og kørte 
til den polsk-ukraine grænse med det, selv 
om etablerede organisationer bad danskerne 
om i stedet at give økonomisk støtte, så 
 organisationerne kunne hjælpe flygtningerne 
med det, som de havde behov for. 
Hvorfor har vi som mennesker 
 tilsyne ladende en stærk trang til at gøre 
 noget, som umiddelbart virker irrationelt, 
når de  professionelle organisationerne 
 tydeligt siger, det er bedre at sende penge? 

Sammen fandt vi løsninger i al hast -
Om civilsamfundets betydning for  
Randers Kommune, da der pludselig 
 strømmede  fordrevne fra Ukraine til   
Danmark – og  Randers Kommune
Oplæg af kommunaldirektør Jesper Kaas 
Schmidt, Randers Kommune.
I slutningen af februar 2022 nedsatte Jesper 
Kaas Schmidt i al hast en krisestyregruppe, 

der skulle  håndtere 
mod tagelsen 
af ukrainske 
 fordrevne uden at 
kende opgavens 
omfang, tempo 
eller rækkevidde. 
Det kræver en 
organisering, som 
kan  skaleres, kan 
arbejde sammen 
på nye måder og med nye  partnere. Jesper 
Kaas  Schmidt har været kommunaldirektør i 
 Randers Kommune i 5 år og har samlet godt 
16 års erfaring som kommunaldirektør. Han 
har siden 2014 stået i spidsen for netværket 
af kommunal direktører i Region Midtjylland. 

Hvordan d. 24. 
februar 2022 har 
forandret livet  
for ukrainere. 
Oplæg af 
 Oleksandra 
Steffensen, der 
stammer fra 
Ukraine, men har 
boet i  Danmark 
i omkring 20 år. 
Hun har været  formand for den  ukrainske 
forening Lastivka- Randers  siden 2014 og 
arbejder aktivt i velgørenheds foreningen 
Bevar Ukraine. Hun vil fortælle om, hvordan 
krigen har påvirket folk i  Danmark. Hvilken 
kæmpe storm af hjælp de har mødt, og hvor 
svært det var at  strukturere denne hjælp. 
Hvilke fordele og ulemper de stod med, da 
de første flygtninge strømmede til Randers, 
og hvordan alle åbnede deres hjem. Den 
praktiske samarbejde med kommunen og 
mulighed for at have indflydelse på området 
omkring modtagelse af flygtninge - og tak-
nemmelighed overfor danskernes solidaritet.

Åbning af Folkemødet Randers 2022
Lørdag d. 10. september kl. 10.00 på Rådhustorvet

Korene Pixie Notes og Riverside Gospelchoir underholder, og  borgmester 
Torben Hansen holder åbningstalen. Der er gratis morgenbrød til alle.
Begge kor hører til på Randers  Musikskole. Pixie Notes er et kor for børn i 
2.-5. klasse, som synger seje, smukke og sjove sange. Riverside Gospelchoir 
har eksisteret siden 2006, tæller 20 håndplukkede sangere og synger gospel 
fra øverste skuffe. Begge kor dirigeres af Lene Johnsen Søndergaard-Jensen.

Læs mere om weekendens  
arrangement på de næste sider



giver et overblik over:
Generation Mellemkrig (født 1919 til 
1939), Generation 68 (født 1940 til 1954), 
 Generation Jensen (født 1955 til 1966), 
 Generation X (født 1967 til 1979),  
Generation Y (født 1980 -89), Generation Z
(født 1990 til 2001), Generation New 
 Millennium (født 2002 til 2012). 
Hvad har formet de forskellige  generationers 
muligheder, valg og værdier? 
Hvad har historiske begivenheder, vilkår for 
skolegang og deltagelse i samfundsliv samt 
 teknologiske nybrud betydet? 
I oplægget lægges vægt på  opvækst, barndom 
og især ungdommen 15-30 år, hvor vi er 
mest påvirkelige, og vores værdisæt skabes.

Kl. 11.30-12.30: Generation 68
Generationsrepræsentanter:  
Inger-Lise Mørup og Kurt Helge Andersen.
Ordstyrer: Poul Jeberg

Kl. 13.00-14.00: Generation Jensen
Generationsrepræsentanter: 
Lis Bilde og Adnan Dagdelen
Ordstyrer: Poul Jeberg

Lørdag d. 10. september 
Kl. 14.00-15.30 Underværket:
Fra borger til 
medborger eller 
borgeraktivist
Oplæg ved 
formanden for 
Demokrati-
kommissionen, 
strategidirektør 
for Altinget og 
Mandag Morgen, 
Lisbeth Knudsen. 
Demokratiet er 
udfordret. Det konstaterede Demokrati-
kommissionen i sin betænkning i 2021. 
 Udviklingen er ikke blevet bedre siden. 
Antallet af partier eksploderer, men  antallet 
af aktive partimedlemmer udgør under 
tre procent nu. Vi stempler ikke ind i de 
 traditionelle politiske fællesskaber, som 
partierne har været, men engagerer os 
mere baseret på enkeltinteresser og tillid til 
enkeltpersoner end ideologier og helheds-
betragtninger. Det udfordrer det  nationale 
demokrati i forhold til at udvikle nye ideer 
og tanker til  løsning af samfundets store 
 udfordringer. Det lokale demokrati har 
andre udfordringer. Mange kommuner og 
lokalsamfund arbejder aktivt med borger-
inddragelse, og  borgerne  engagerer sig 
 levende i lokale forhold  gennem de  lokale 
medier. Hvordan kommer borgernes 
 ændrede adfærd og forventninger til at 
 ændre det lokale demokrati og hvilke krav 
stiller det til lokalpolitikerne?
Opponent: 
Kommunalforsker Roger Buch og 
 statskundskabsstuderende Rasmus Vinther.

Søndag d. 11. september
Kl. 10.00-15.30  
Museum  Østjylland, 
Kulturhuset, 
 Stemannsgade 2,  
1. sal, Randers

Generationer i spil
Slægt skal følge slægters gang, men nye 
generationer følger ikke nødvendigvis den 
forriges gangart. Så slår det gnister, og så 
hører man ”altså, ungdommen nu til dags!” 
og ”OK, boomer!” 
Folkemødet inviterer til et nærmere syn 
på de generationer, der lever sammen her 
i 2022. Hvad kendetegner de forskellige 
 generationer? Hvordan har samfunds-
udviklingen i stort og småt præget dem 
– og hvordan har deres stemme lydt i den 
 demokratiske samtale? Vi begynder med det 
store, generelle overblik over  generationerne 
og blænder så op for generationstypisk 
musik, tv, reklamer mv. – i tre samtaler med 
hver to generationsrepræsentanter.

Kl. 10.00-11.00: 
7 generationer – 
værdier, forbrug, 
levevis nu og  
i fremtiden
Cand.scient.pol. og 
forsknings chef ved 
 Fremforsk, Center 
for Fremtids-
forskning, 
 Marianne 
 Levinsen fortæller 
om, hvad generations begrebet går ud på og 

Kl. 14.30-15.30: Generation Z
Generationsrepræsentanter: Johanne 
 Hansen Baadsgaard og Jeppe Færch
Ordstyrer: Marie Ødum

I pauserne er der mulighed for at se en foto-
udstilling med billeder af lokale fotografer 
eller Kulturhistorisk Museums udstilling.

Marie Ødum Poul Jeberg

Festligt folkemøde-marked
Lørdag d. 10. september kl. 10-16 

på Jens Otto Krags Plads
Læs mere herom på bagsiden

Billeder i programmet er taget af:  
Steen Brogaard,  Folketinget -  

Agnete  Schlichtkrull - Lars  Rasborg - 
 Annelene  Pedersen og Frank Pedersen, Jysk 
 Fynske  Medier eller  udlånt af  oplægsholder.

Kunst og politik 
Fokusudstilling på Randers 

Kunstmuseum hele ugen.
Fra Vilhelm Freddies mo-
numentale  maleri over 
nazismens og verdens-
krigens  rædsler  (billedet) 
til Bjørn Nørgaards 
Hesteofring og  Thierry 
 Geoffreys  flygtningetelte 
anno 2022 (læs mere 
herom på bagsiden).  Randers  Kunstmuseum 
præsenterer 10  nedslag i  kunstens historie 
og inviterer alle  generationer til at gå i dialog 
om kunst og politik. Fri entré



snak om borgerinddragelse. Vi sætter 
fokus på, hvordan borgere, lokalsamfund 
og  kommunen sammen kan understøtte 
 udvikling af vores byer og landdistrikter.
Du vil få mulighed for at deltage aktivt i 
 debatten, komme med dine ideer og samtidig 
få inspiration til, hvordan du kan arbejde 
med udvikling og samskabelse i dit eget 
lokal område.
Arrangør: Randers Kommune, Udvikling, 
Miljø og Teknik

Kl. 19.00 Underværket:
Offentligt ansattes ytringsfrihed
Oplæg ved Jørgen Schirmer Nielsen, 
 tidligere udviklingskonsulent i Læringscenter 
Randers.
Arrangør: Enhedslisten Randers, 
 Beboerlisten og Velfærdslisten.

Fredag d. 16. september
Kl. 19.00: Østervangsskolen, festsalen, 
Dronningborg Boulevard 33, Randers: 
Kom og syng med! 
En arbejdersang-aften med frihedens, 
 lighedens og fællesskabets sange.
Arrangør: 
Socialdemokratiet i Randers Kommune

Lørdag d. 17. september
Kl. 11.00-12.30: Havndal Sundhedshus, 
Kirkevej 2 B, Havndal 
Visionen blev til virkelighed! 
Tag med på rundvisning i Sundhedshuset 
og hør om, hvordan borgere, politikere 
og medarbejdere i Randers Kommune i 
 samarbejde fik skabt et lokalt hus med fokus 
på borgernær sundhed, omsorg, fællesskab 
og aktiviteter.
Vi slutter med pølser og brød i café Madam 
Blå på 1. sal i Sundhedshuset.
Arrangør: 
Socialdemokratiet Nørhald-Havndal

på tværs til gavn for borgerne. Konferencen 
vil blive en blanding mellem oplæg, panel-
debat og gruppedrøftelser. Konferencen er 
gratis og tilmelding efter først til mølle. 
Du tilmelder dig ved at skrive en mail til  
kristina.bohm.eskildsen@randers.dk. 
Arr. Folkekirken og Social- og arbejds-
markedsforvaltningen, Randers Kommune

Kl. 17.30-19.30 Underværket:
Oplev Randers med internationale øjne!
Vil du lære mere om byens rige aktivitets-
liv og samtidigt få spændende oplevelser 
med mennesker fra hele verden? Tag med 
til Discover the Locals og deltag i et par 
 hyggelige timer, hvor du lytter til oplæg fra et 
udvalg af byens forenings- og kulturliv. Mød 
samtidig nye mennesker – og hvem ved – 
måske får du en aftale i kalenderen sammen 
med nogen af dem! Prik din kollega, ven eller 
nabo på skulderen og tag afsted sammen! 
Aftenen afholdes på engelsk, og alle 
 nationaliteter er velkomne.
Arrangør: Discover the Locals

Kl. 19.00 Auditoriet, VIA University College, 
Jens Otto Krags Plads 3:
Om Gudenå, tryllemuslinger og havmisbrug
Steen Ulnits og Henrik Leth lægger op til 
en debat om, hvorfor hverken vores vandløb, 
søer, fjorde eller havet er langt fra en god 
økologisk tilstand.
Arrangør: AOF Randers 

Torsdag d. 15. september
Kl. 16.30-17.30: Underværket 
Hvordan kommer du til orde –  
en snak om fremtidens borgerinddragelse
Randers vokser og stadig flere borgere  flytter 
i disse år til vores byer og  landdistrikter. 
Her er lokale borgere med til at skabe 
 udvikling og sammenhold i et samspil med 
bl.a.  foreninger, ejendomsudviklere og 
 kommunen.  
På dette café-møde vil vi invitere til en 

Mandag d. 12. september 
Kl. 16.30 Underværket,  Stemannsgade 9c:
Vigtige dagsordener 
i regionerne - alt fra 
klima til sundheds-
reform, 10 års plan for 
psykiatri og borger-
inddragelse. Oplæg 
ved Stephanie Lose, 
formand for Region 
Syddanmark, tidl. 
formand for  Danske 
Regioner og næst formand i  Venstre, om 
regionernes rolle og deres  politiske  fremtid, 
som synes at være en glemt debat.  
Michael Aastrup 
 Jensen, folketings-
medlem, vil  tilsætte 
de landspolitiske 
 aspekter. Sammen vil 
de debattere,  hvor dan 
man  engagerer 
 danskerne i det 
 politiske maskinrum 
og den politiske debat. 
Derefter spørgsmål fra  tilhørerne.
Arrangør: Venstre

Kl. 19.00 Randers Amtsavis, 
Østergrave 4, 4. sal, Randers:
Hvordan bruger de lokale folketings-
medlemmer borgerinddragelse?
Oplæg ved Charlotte Mølbæk (SF), Malte 
Larsen (S) og Michael Aastrup Jensen (V)
Arrangør: Randers Amtsavis

Tirsdag d. 13. september 
Kl. 16.30 Underværket:
Byg og bind L-byen sammen
Oplæg af Klaus Nyengaard, tidl. direktør 
for Just Eat og Iværksætter med stor I om 
at etablere en bedre infrastruktur mellem 
Randers-Århus-Horsens-Vejle-Fredericia/
Kolding-Odense, så det bliver et stort 
urbant område i form af en ”føderation af 
byer”, der kan agere som konstruktiv og 
 konkurrerende modvægt til København, 
samt sikre  Danmark en storby mere, der kan 
 konkurrere internationalt, men samtidig 
sikre alle byerne deres unikke identitet.
Arr. Konservative i Randers

Onsdag d. 14. september 
Kl. 14.30–17.50 Randers Bibliotek  
og  Kaosambassaden:  
Unges demokratiske Stemmetræning
Randers Ungdomsskole og Randers Bibliotek 
vil rigtig gerne vide en hel masse om, hvad 
unge interesserer sig for – og hvad de ønsker, 
der skal ske i deres fritid.
Unge inviteres til en virtuel dialog på 
 instagram profilen Ungdomsstemmer, så 
vi kan blive ”så  meget klogere” om  deres 
fritid. Efterfølgende inviteres de til et 
fantastisk event på Randers Bibliotek og 
 Kaosambassaden. Et event, der tager afsæt i 
den viden, vi får.
Arrangør:  
Randers Ungdomsskole og Randers Bibliotek

Kl. 16.00-21.00 Ommersyssel Østre 
 Kirkecenter, Tønagervej 11, Gjerlev:
Fælles om det sociale ansvar
Ph.d. og konsulent Jens Ulrich vil tage os 
gennem eftermiddagen og aftenen, hvor vi 
med udgangspunkt i nogle af de konkrete 
lokale tiltag, der er kommet ud af de senere 
års øgede samarbejde mellem kommune, 
folkekirke og civilsamfund, skal drøfte og 
brainstorme på nye og relevante samarbejder 



               

Folkemøde Randers 2022 er arrangeret af: AOF, Beboerforeningen Tøjhuskvarterets Venner, 
Beboerlisten, BUPL, De  Konservative i Randers,  Enhedslisten,  FH Østjylland,  
Folkekirken i Randers Kommune, FOF, Kaosambassaden, Kulturelt Samvirke, 
 Kristendemokraterne, Museum Østjylland, Nye Borgerlige, Radikale Venstre,  

 Randers Amtsavis,  Randers Bolig,  Randers Kunstmuseum, Randers Lejerforening,  
Randers  Lærerforening,  Randers  Ungdomsskole, SF,  Socialdemokratiet, 3F,   

Underværket,  Velfærdslisten og Venstre i Randers.

Festligt folkemøde-marked
Lørdag d. 10. september kl. 10-16 på Jens Otto Krags Plads

Mens oplæg og debat på åbningsdagen er henlagt til Underværket omdannes Jens Otto Krags 
Plads til et festligt folkemøde-marked med musik, boder, debat og underholdning. 
Musikken bliver leveret af Kaosambassaden og Venndt og Nygaard m. fl.. 
Forskellige  foreninger og politiske organisation vil være at træffe i teltets boder, hvor man vil 
kunne få informationer og en snak om deres virke. Derudover vil der være en mindre scene, 
hvor alt kan ske undervejs i programmet.

Swapping camp
På folkemøde-markedet vil der også være 
en performance ved den  international 
kendte dansk-franske kunstner Thierry 
Geoffroy aka Colonel, der bidrager til 
Folkemøde Randers med sit projekt 
Swapping Camp. I projektet inviteres 
alle indenfor i tomandstelte for at dele 
 holdninger om temaer som politik, 
kunst og  flygtninge. Efter et vist tidsrum 
skifter man telt og får en ny debatpartner. 
Eventet bliver en slags dating, der  sætter 
personer af forskellige  professioner, 
sociale lag og kulturer sammen for at frembringe en demokratisk dialog i overensstemmelse 
med idéen om et mangfoldigt samfund og Folkemøde Randers’ vision og mission.

Folkemøde  Randers 2022 støttes af:


