
BÆREDYGTIGHED / KLIMA / GRØN OMSTILLING / 
UDDANNELSE / KULTUR
Elsebeth Gerner Nielsen, generalsekretær for 
Folkehøjskolernes Forening. Fra 2008 til 2019, 
rektor for Designskolen Kolding. Igennem 13 år 
medlem af Folketinget, heraf knap fire år som 
kulturminister. Har været medlem af/formand for 
en række kampagner og projekter – herunder Den 
Danske Brundtlandkampagne, Den Grønne Fond 
og Etisk Råd. Sidder i bestyrelsen for Grundfos 
Fonden og Spar Nord Fonden. 
Kontakt: egn@ffd.dk, 20 12 11 01

PÅ FOLKEMØDET

Inspiration til jeres debat 
Højskolerne er massivt til stede på Folkemødet på Bornholm. Med på øen har vi en 
lang række højskolefolk, der gerne stiller op med et kvalificeret perspektiv fra civil-

samfundet - som debattør, ordstyrer, sangvært eller andet.

UDDANNELSE / SAMTALEN / DEMOKRATI / 
FRIVILLIGHED / SUNDHED
Lisbeth Trinskjær, formand for Folkehøjskolernes 
Forening og forstander på Ubberup Højskole. Har sam-
men med efterskolerne og friskolerne skabt initiativet 
FRIRUMMET, som vil skabe en bedre demokratisk sam-
tale. Formand for Ungdomsøen. Med i Demokrati-kom-
missionen. Dybt optaget af, hvordan vi danner unge – 
og alle os andre – til borgere i en kompleks verden.
Kontakt: lisbeth@ubberup.dk, 28 18 68 17

Start debatten med en sang
Har I brug for at starte jeres arrangement med fællessang, så stiller vi 
gerne op med sangvært og sangbøger. Vi kan også aftale, at en højskole-
forstander i den forbindelse leverer en introducerende replik eller et  
perspektiv på jeres debat.
Kontakt: Jakob Bonde Rasmussen, jbr@ffd.dk / 21 72 73 30

PIANISTER
Rasmus Skov Borring  
Stig Kaufmanas

Mangler det unge
perspektiv i din debat? 
650 debatlystne højskoleelever kommer til 
folkemødet. Måske skal nogle af dem bidrage 
til jeres arrangement?
Kontakt: Jakob Bonde Rasmussen, jbr@ffd.dk 
/ 21 72 73 30



BÆREDYGTIGHED / KLIMA / GRØN OMSTILLING
Johannes Schønau
Cand.mag. i Nordisk sprog og litteratur. Bæredyg-
tighedskonsulent i Højskolernes Hus og mangeårig 
underviser på Egmont Højskolen i friluftsliv og 
bæredygtighed. Erfaring med netværksdannelse i 
højskoleregi. 
Kontakt: js@ffd.dk, 22 35 74 83

GLOBAL DANNELSE / AKTIONSLÆRING
Sara Skovborg Mortensen, international konsulent 
i Højskolernes Hus og tidligere højskolelærer. 
Uddannet i kommunikation og internationale ud-
viklingsstudier med speciale i dannelse af globalt 
medborgerskab. Tovholder på et internationalt 
netværk af højskoler over det meste af verden.
Kontakt: sam@ffd.dk, 21 19 28 82

BÆREDYGTIGHED / KLIMA / GRØN OMSTILLING
Nana Gerstrøm Alsted, viceforstander og lærer 
på Grøn Guerilla på Jyderup Højskole. Uddannet 
sociolog, bestyrelsesmedlem i Folkehøjskolernes 
Forening. Medlem af netværk af bæredygtige 
højskoler. Har en særlig interesse for, hvordan ud-
dannelse og social forandring hænger sammen.
Kontakt: nana@jyderuphojskole.dk, 51 90 68 81

MADHÅNDVÆRK / KULTUR / ETIK / SUNDHED /
ØKOLOGI OG BÆREDYGTIGHED I RELATION TIL MAD
Lars Sonne-Hansen, forstander på Suhrs Højskole. 
Forkæmper for madhåndværk og maddannelse. 
Erfaring med foredrag, debat, oplysning og  
undervisning. Tidligere leder af Meyers Madhus 
og konsulent og køkkenchef i Kræftens Bekæm-
pelse.
Kontakt: lsh@suhrs.dk, 30 49 25 32

MANGFOLDIGHED / KULTURFORSTÅELSE /  
UNGES ENGAGEMENT
Helle Skovmose, udviklingskonsulent i Højsko- 
lernes Hus med mangfoldighed som indsatsom-
råde og tidligere højskolelærer. Kan bidrage med 
perspektiver på, hvordan organisationer kan 
arbejde aktivt for at øge diversiteten i målgrupper, 
blandt ansatte og i bestyrelser. Fokus på at under-
støtte unges indsats for at styrke mangfoldigheden 
i deres hverdag.
Kontakt hs@ffd.dk, 20 71 18 60

POLITIK / PSYKIATRI / BÆREDYGTIGHED /  
IDÉDEBAT
Peter Westermann, cand.scient.pol, højskolelærer 
på Grundtvigs Højskole, regionsrådsmedlem og 
tidl. næstformand og MF for SF. EP-kandidat for 
SF i 2019. Medstifter af tænketanken Cevea. Stor 
historisk interesse og viden. Anvender ofte rolle- 
og brætspil i undervisning i historie og bæredyg-
tighed.
Kontakt: peter@grundtvigs.dk, 53 37 97 53

UNGDOMSKULTUR / UDKANTSDANMARK / 
FOLKELIGHED
Mads Rykind-Eriksen, forstander på  Rødding 
Højskole. Cand.mag. i historie og filosofi. Kronik-
skribent. Modtager af N.F.S. Grundtvigs Pris 2011. 
Initiativtager til adskillige konferencer om uden- og 
indenrigspolitik.
Kontakt: mads@rhskole.dk, 22 31 22 19

SPIL / LEG / ADFÆRDSPSYKOLOGI / MUSIK OG 
LÆRING
Thomas Vigild, underviser i spiludvikling på Valle-
kilde Højskole. Journalist, konsulent og 
foredragsholder med speciale i spil-, lege- og 
brætspilskultur – og i hvordan spil påvirker os, 
belærer os og gør os klogere på os selv og andre. 
Arbejder med brætspil og anmelder spil for bl.a. 
Weekendavisen og Politiken. Cand.mag i musikvi-
denskab, datalogi og spil fra Københavns Universitet 
og IT-Universitetet.
Kontakt: thomas@vallekilde.dk, 23 25 53 17

EKSISTENS / DANNELSE / SAMFUND / NATUR / 
BÆREDYGTIGHED / SEKSUEL DANNELSE
Simon Lægsgaard, forstander på Brandbjerg 
Højskole siden 2008 og næstformand for Folke-
højskolernes Forening. Uddannet teolog og har bl.a. 
beskæftiget sig med undervisning og forskning på 
Aarhus Universitet. Underviser i Mad med Mod, 
Store Naturoplevelser, Jagttegn og Jagt & Fiskeri. 
Deltager gerne og ofte i diverse samfundsdebatter.
Kontakt: slm@brandbjerg.dk, 61 34 49 16

For generelle spørgsmål kontakt Jakob Bonde Rasmussen, 
kommunikationschef i Højskolernes Hus, 
jbr@ffd.dk, 21 72 73 30, www.hojskolerne.dk/folkemodet

PRØV EN NY DEBATFORM
Hvornår har I sidst hørt en politiker udtrykke tvivl? Og hvornår 
har I selv udtrykt tvivl i en debat? Vil du udfordre de traditionelle 
måder? Frirummet er en debatform, som trækker konfliktens 
fronter op, men som gennem refleksion over tvivl og dilemmaer 
søger nye initiativer. Vi skaber kontakt til en debatpilot og hjælp-
er med at sætte debatten op. Kontakt: Marlene Borst Hansen, 
marlene@frirummet.org, 50 56 00 10, www.frirummet.org

Frirummet er et initiativ skabt  
af de frie skoler (efterskoler,  
højskoler og friskoler) med  
støtte fra TrygFonden. 

HØJSKOLERNES FOLKEKØKKEN
Mad/Debat/Foredrag/Fællessang/Musik/Fest 

Følg os på twitter og instagram #højskole  
www.hojskolerne.dk/folkemodet
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