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Folkemøde Møn 2021 

Fredag d. 20. august 

8.30 Broen; Klimademonstration. Fra broen til Gåsetorvet og tilbage via 
Torvet til Klimascenen på Kirkepladsen.  

9.00 Torvet; Åbning af Folkemøde Møns Ungedag med fællessang, 
velkomst v. børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-
Theil, formand for Ungeforum Vordingborg Ea Dahl Abildgaard – og 
formand for Folkemøde Møn Erik Harr 

9.35 Torvet; Talk education to me: 20 spørgsmål til 
undervisningsministeren. Pernille Rosenkrantz-Theil i samtale med elever 
og studerende fra lokalområdet. Debat bl.a. om folkeskolereformens 
resultater, om SU og om den netop vedtagne udflytning af 
uddannelsespladser. Moderator; Erik Harr, formand for Folkemøde Møn. 
Cirkusteltet 

9.30 – 11.30 Kirkepladsen; Hva’ er du til?? 5 emner får 15 minutter hver. 
Veganisme, Transport, Vores tøj, Vand og Din iPhone. Har du JA eller NEJ 
hatten på; hvad vælger de unge? Vi forbruger, vi smider ud – og nogen 
rydder sikkert op. Hvilke konsekvenser har det for den økologiske balance 
på kloden? Deltagere er Lise Nygaard, Klimabevægelsen, Karla Sørensen, 
Tekstil og Beklædning, Brian Bressendorf (S), Jimmy Spur Olsen, 
Vordingborg Kommune. Moderator; Anders Morgenthaler, tegner og 
debattør. Klimascenen 

9.30, 10.45 og 12.30 Kammerrådsgården; Idrættens Idé Lab. Vær med til at 
udvikle fremtidens idrætsfællesskaber. DGI Storstrømmen og Velliv 
inviterer til workshop. 

9.30, 10.30, 11.30 og 12.45 Kirkepladsen: Perleplader og uddannelsesvalg. 
Workshops med tænketanken DEA. Debatscenen 

10.00 og 12.00 Kirken; Musik med Netterstrøm og orkester 

10.00 og 13.00 Kirkepladsen; Børn og pengevaner. Du kan møde Anne Juel 
Jørgensen, chef for Finansiel Forståelse, Danske Banks ansvarlige for at 
hjælpe 2 mio. unge i Norden til bedre pengevaner. Oplæg og en god snak. 
Dialogteltet. Vært; Danske Bank 

10.00 Gåsetorvet; Filmfestival: Ungesteder – hvor er vi, og hvor vil vi gerne 
være. ZBC’s nye elever fremviser kortfilm om ønskerne til et aktivt 
ungdomsliv i fremtiden. Panel af politikere kårer den bedste film. Med bl.a. 
Nikolaj W. Reichel (S), Karina Fromberg (V), Marie Hansen (O) og elever fra 
ZBC. Moderator; Amaru Barone, ZBC. Vært; Vordingborg Kommune 

10.00, 11.00, 12.00 og 13.00 Biografen: Lær at faktatjekke med 
statistikbanken. Workshops v/ Danmarks Statistik 

10.00 og 11.00 samtidigt på Møn Museum og Bag Kommunekontoret: Tag 
ordet og skab forandring. Retoriske workshops v/ Danske Taler 
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10.00-12.00 v/Storegade 49: Kommunalvalg 2021. Workshops. 

11.00 Kirkepladsen; Bekæmpelse af svindel. Flere og flere unge bliver i 
disse år brugt som ’muldyr’ af kriminelle og stiller deres konti til rådighed 
for hvidvask af illegale penge. Det ligner en vennetjeneste, men det kan 
have alvorlige konsekvenser. Chef for Danske Banks Svindelbekæmpelse 
Ketil Clorius. Dialogteltet. Vært; Danske Bank 

11.00 Gåsetorvet; Hvordan skaber vi en mere bæredygtig skole og 
kommune. ZBC er en verdensmålsskole. De unge præsenterer deres arbejde 
med verdensmålene. Hvad kan kommunen gøre? Hvordan kan vi arbejde 
sammen? Skal kommunen have et Verdensmålsråd? Med Else-Marie 
Langballe Sørensen (F), Bo Manderup (V) og elever fra ZBC. Moderator; 
Amaru Barone, ZBC. Vært; Vordingborg Kommune 

11.00 Kirken; Hvorfor i alverden er folk religiøse? Om at bryde grænser – 
og sætte grænser. Foredrag v. hospitalspræst og forfatter Preben Kok 

11.00 – 12.30 Kirkepladsen; AkroYoga. Kom og få sved på panden, 
udfordre din balance – og måske en flyvetur. Akroyoga er en sjov og 
befriende bevægelsesform, hvor vi arbejder sammen om øvelserne. Vær 
med fra starten, da øvelserne bygges op efterhånden. Alle er velkomne, 
uanset form, høje, drøjde og smidighed. Vært; Kinima Højskole 

11.00 v/Storegade 40: Unges trivsel i en coronatid. Mød Malene Thackrau, 
(S) socialrådgiver og Daniel Kristiansen, Landsforeningen SIND Ungdom i en 
debat om Covid-19’s konsekvenser for den unge generation i forhold til 
sociale fællesskaber, helbred og trivsel. Hvordan kan vi støtte denne 
generation i at få det bedst mulige udgangspunkt for fremtiden? Vært; 
Dansk Socialrådgiverforening 

11.00 Torvet: Et godt børneliv for alle. Nogle børn har det lettere end 
andre. Hør tre korte oplæg om at være barn/ung i en familie med alvorlig 
sygdom eller misbrug, og om at blive anbragt. Derefter en diskussion om, 
hvordan skoler og samfund kan hjælpe. Mød bl.a. Jacob Mark, MF (SF) og 
Louise Schack Elholm, MF (V). SF’s telt 

12.00 Kirkepladsen; Unge hjemløse i Danmark. En debat om, hvorfor der er 
et stigende antal unge hjemløse – og hvad kommunerne gør for at hjælpe 
dem. Med bl.a. Erik Søndergaard, forsorgsleder Saxenhøj, Allan Ruders, 
social- og sundhedsdirektør i Guldborgsund, Ilja Sabado-Kjær, ’Hjem til alle’ 
og Carsten Henningsen, forsorgsleder Sønderskovhjemmet. Moderator; 
Torben Grandfeldt, tidl. Sønderskovhjemmet. Debatscenen 

12.00 Kirkepladsen; Hvordan bliver verden et bedre sted at leve? Det går 
godt i Danmark, alligevel oplever mange utryghed og angst. Hvordan takler 
vi det? Paneldebat med bl.a. Katarina Ammitzbøll (C), Karla Sørensen, 
Tekstil og Beklædning, Lise Nygaard, Klimabevægelsen, Jimmy Spur Olsen, 
Vordingborg Kommune og Niels Fuglsang, MEP (S); Phie Ambo, 
Klimascenen 

12.00 Bag Kommunekontoret; Skal unge syrere sendes hjem – og til hvad? 
Ramina Abdullah, DFUNK og Murad Toubal, Unge Syrere fortæller deres 
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personlige historie – og om deres kamp for at blive i Danmark med 
efterfølgende debat m. Rasmus Stoklund, MF (S) og Anne Sofie Callesen, 
MF (R). Moderator; Marta Overgaard Bach, journalist 

12.00 Torvet; Er der en aktivist gemt i dig? Roskilde Festivals scene Flokkr, 
der danner ramme for unge aktivister og ngo'eres aktuelle indhold, gæster 
Folkemøde Møn. Du kan blandt andet opleve unge talere fra Den Grønne 
Studenterbevægelse, som undersøger, hvordan man kan aktivere sig selv. 
Måske er der en aktivist gemt i dig? Cirkusteltet 

12.30 Gåsetorvet; Musik med musikelever fra Vordingborg Gymnasium og 
HF 

12.45 Gåsetorvet; Det gode ungeliv i Vordingborg Kommune. 
Gymnasieelever udfordrer lokalpolitikere på, hvad det gode ungeliv er. 
Elever fra Vordingborg Gymnasium og HF med kommunalpolitikere; bl.a. 
Brit Skovgaard, Marie Hansen, og Martin Graff Jørgensen. Vært; 
Vordingborg Kommune 

13.00 Kirken; Santiago de Compostela, pilgrimsvandringer – noget om at 
gå og om at forberede sig. Hvad sker der undervejs? Billedforedrag v. 
Carsten Maegaard fra Santiagoforeningen 

13.00 Torvet: Fra Lolland til Christiansborg. Anne Valentina Bertelsen har 
altid været politisk interesseret, og som 24-årig blev hun i 2019 valgt ind i 
Folketinget for SF. Sammen med Jacob Mark, MF (SF) fortæller hun om at 
slå igennem som ung i politik. SF’s telt 

13.00 Bag Kommunekontoret; Fremtidsværksted: Fremtidens Mødested. 
Kom og skab fremtidens lokale mødested sammen med 
Aktionsuniversitetet. Har du en iværksætter i maven eller har du lyst til at 
blive inspireret? Sammen skaber vi mødesteder med plads til kreativitet, 
iværksætteri, håndværk og demokrati. Du får kendskab til FNs Verdensmål 
og får mulighed for at møde unge fra mange forskellige steder.  

13.30 Kirkepladsen; Alle er vi børn af Fru Brath. Om en skolegang i 
udkanten tilbage i 1960’erne. Om at være barn i en anden tid. Oplæg ved 
Thomas Ubbesen, journalist og forfatter. Vært; Gyldendal. Debatscenen 

13.30 Kirkepladsen; Er du til Øko-kaffe? Uanset om vi kan se det eller ej, så 
er vores fantastiske klode i en kæmpe krise! Mennesker over hele Jorden 
må se i øjnene, at der skal ændres vaner og livsstil for at sikre arternes 
overlevelse. Og hvor står lille hyggelige Danmark i alt det?? Inviterede 
gæster tager plads ved et langbord, hvor de vælger plads efter om de er for 
(JA-hat) eller imod (NEJ-hat) 5 emner, som får 15 minutters diskussion hver. 
Deltagere Anders Knudsen, biodynamisk landmand, Niels Fuglsang, MEP 
(S), Karla Sørensen, Jimmy Spur Olsen, Vordingborg Kommune, Phie Ambo, 
miljøforkæmper. Moderator; Anders Morgenthaler, tegner og 
klimadebattør. Klimascenen 

14.00 Kirkepladsen; Svindel og cybersikkerhed. Kom og få en snak med 
chef for Danske Banks Svindelbekæmpelse Ketil Clorius. Vært; Danske 
Bank. Dialogteltet 
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14.00 Biografen; Hvordan bryder vi arveligt misbrug? En tredjedel af børn, 
hvis forældre har et misbrug af alkohol eller stoffer, udvikler selv misbrug 
som voksne. Foreningen Fri af Misbrug inviterer til debat m. Jacob Mark, 
SF, Lars René Pedersen, Center for Rusmidler, Lotus Turell og Anne-Camilla 
Nielskov, Fri af Misbrug. Moderator; Marie Hundebøll Plum, journalist 

14.00 Bag Kommunekontoret; Ung og sårbar – hvordan kommer man 
videre? I anledning af Ungdomsbureauets kommende udgivelse ’De 
anbragte’ fortæller Markus Kleinbeck, Louise Bindseil og Lucie Svensson 
om deres arbejde – og deres rolle i projektet. De læser bl.a. højt fra bogen 

14.00 Kirken; Noget om danske muslimers religiøse praksis. Foredrag v 
Jørgen Bæk Simonsen, tidl. leder af det Danske Institut i Damaskus, lektor 
KU 

14.30 Møns Museum; Hjemmearbejdspladser på bagkant af Corona. Hvilke 
nye erfaringer om hjemmearbejde har coronanedlukningerne givet os – og 
hvad med arbejdsmiljøet? Med næstformand i HK Martin Rasmussen, 
underdirektør i DI, Anders Just Pedersen, Peter Holdt Christensen, 
organisationsforsker - og medlemmer af HK. Vært; HK 

15.00 Torvet; Det handler om infrastruktur - tog, biler, veje, busser og broer 
og så handler det også om Nattog gennem Europa. 
Transportminister Benny Engelbrecht (S). Moderator; Lars Kaspersen, 
kommunikationsdirektør. Cirkusteltet 

15.00 Kirken; Santiago de Compostela, pilgrimsvandringer – noget om at 
gå og om at forberede sig. Hvad sker der undervejs? Billedforedrag v. 
Carsten Maegaard fra Santiagoforeningen 

15.00 Kirkepladsen; FN’s klimaprogram: hvornår ser vi handling? Debat 
med bl.a.: Louise Johansen, Dansk Vegetarisk Forening, Karen Inger 
Thorsen, Tænketanken Frej, Iben Krogh, (V), Louise Lindhagen, (C). 
Klimascenen 

16.00 Torvet; Åbning af Folkemøde Møn. Velkommen til! Taler ved 
borgmester Mikael Smed, Ea Dahl Abildgaard, formand for 
Ungeforum Vordingborg og Erik Harr, formand for Folkemøde Møn. 
Fællessang – og Udsatterådets uddeling af året Udsattepris 

16.00 Kirken; Biskop Roskilde Stift Peter Fischer-Møller åbner Den hellige 
Scene; det handler om tro 

16.00 – 17.30 Kirkepladsen; AkroYoga. Kom og få sved på panden, 
udfordre din balance – og måske en flyvetur. Akroyoga er en sjov og 
befriende bevægelsesform, hvor vi arbejder sammen om øvelserne. Vær 
med fra starten, da øvelserne bygges op efterhånden. Alle er velkomne, 
uanset form, høje, drøjde og smidighed. Vært; Kinima Højskole 

16.45 Bag Kommunekontoret; Mød dine lokale kandidater. Debat om 
Kommunalvalget 2021.  

16.45 Kirkepladsen; Hvorfor er Danske Bank på Folkemøde Møn?  
Velkommen til Dialogscenen. Johannes Dan Hage, grundlægger af Roskilde 
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Bank, senere Danske Bank. Johannes var ud af den gamle købmandsslægt 
Hage fra Stege. Torben Stevold, områdedirektør Sydsjælland, fortæller 

17.00 Kammerrådsgården; Hvor er USA på vej hen? Var Trump blot en 
parantes, der kan rulles tilbage? Hvor fører Biden landet hen? Kan han rette 
op på det transatlantiske samarbejde? Er USA stadig Danmarks vigtigste 
allierede? Hvad er perspektiverne for globale emner som Nato og 
klimaforandringer? Torsten Jansen, journalist og USA-ekspert, Niels Bjerre-
Poulsen, lektor og USA-ekspert. Vært; Gyldendal 

17.00 Kirkepladsen; Bud på fremtidens grønne Møn. Lokale ildsjæle giver 
deres bud, bl.a. Anders Knudsen, Grønt Landbrug, Daniel Irvold, 
Vordingborg Kommunalbestyrelse (C), Helena Wittrup. Moderator; Iben 
Krogh. Klimascenen 

17.00 Møns Museum; Hallooo – er der en læge tilstede? Hvordan kommer 
vi manglen på praktiserende læger til livs? Regeringen foretrækker 
tjenestepligt, men har ikke politisk opbakning, ej heller hos 
sundhedsorganisationerne. Debat m. regionsrådsformand Heino Knudsen 
(S), læge Sasja Nordbrandt, Liv Therese Holm-Nielsen, Foreningen af 
Danske Lægestuderende, Camilla Høegh-Guldberg Spange, PLO. 
Moderator; Mathias Kanne Jensen, Foreningen af Danske Lægestuderende 

17.00 Kirkepladsen; Bæredygtig turisme: alle taler om det, men hvad er 
det? At turister cykler eller går? Flere toiletter langs Camønoen? Regulering 
af antallet af senge til udlejning? Dette og meget mere vender vi i en debat 
med Susan Thydal, Turisme, Udvikling og Erhverv, Vordingborg Kommune, 
Martin Bender, direktør VISM, Nils Natorp, direktør GeoCenter Møns Klint 
og Sabina Trabjerg, Møns Museum og Camønoen. Moderator; Jacob Viuf 
Overgaard, journalist TV2 Øst. Debatscenen 

18.00 Torvet; Koncert med ØstMøn Bandet. Cirkusteltet 

20.00 Kirken; Åben kirke med musik og digtoplæsning 

 

Lørdag d. 21. august 

8.00 Torvet; Kaffe og rundstykker til de morgenfriske. Mød dine lokale 
politikere.  

9.00 Torvet; Fællessang med Kinima Højskole. Vi synger favoritter fra 
Højskolesangbogen. Hvis du spiller et instrument, er du velkommen til at 
tage det med 

9.00 Torvet; Netværk på Racercyklen – ca. 25 km. Kl. 9 – ca. 10.30. 
Medbring racercykel, hjelm, drikkedunk, ekstra slange og godt humør. I 
grupper af 8-10 ryttere kører vi Noret rundt under kyndig vejledning, med 
løbende rulle skift, der sikrer at alle får talt med mange. Afslutning på 
Torvet med en forfriskning. Mulighed for bad efterfølgende i Mønshallerne, 
Platanvej 40, hvor man også kan parkere. Guider; Henriette Rald, Rald & 
Co., Per Didriksen, Møns Cykelklub. Støttet af Fri Bikeshop og Brugsen 
Lendemarke  
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9.00 Kirkepladsen; Grøn omstilling driver vækst og skaber job – men hvad 
skal der til? Vi står med en enestående mulighed for at være med til at 
redde klimaet, samtidig med at vi skaber innovation og et stort antal lokale 
arbejdspladser, øger bosætning m.m. Men er politikerne klar til at tage de 
nødvendige beslutninger? M. Pernille Weiss, MEP (C), Kathrine Olldag, MF 
(R), Arne Rahbek, Vattenfall, Mikael Smed, borgmester (S), Vordingborg 
Kommune. Vært; Vordingborg Erhverv, Klimascenen 

9.30 Gåsetorvet; Fremtidens turisme på Møn. Hvordan skaber vi en 
bæredygtig turisme på Møn, som vi kan leve af – og leve med? En 
paneldebat med bl.a. borgmester Mikael Smed (S), formand for House of 
Møn Elly Nielsen, formand for Hjelm Bugts Venner Jesper Karup, m.fl. 
Moderator; Vibeke Tejlmand, VISM. Vært; Vordingborg Kommune 

9.30, Havnen; koncert med Hjemmeværnets Musikkorps Storstrømmen 

9.45 Torvet; Iværksætteri, Erhvervsudvikling og Borgerlighed. Der er brug 
for gode rammer, hvis virksomheder skal vokse sig sunde og stærke, Hvilke 
initiativer er der brug for på nationalt – og på kommunalt niveau? 
Liselundfontænen er vært for debatten m. Louise Lindhagen, (C), Peter 
Ålbæk, Zentropa, Daniel Irvold, Vordingborg Kommunalbestyrelse (C), Julie 
Pi, Bloom Institute, Dan Holck Hansen, E-Synergi. Moderator; Nikolaj 
Reichel. Cirkusteltet 

10.00 Kammerrådsgården; Det europæiske samarbejde – er det svækket 
eller styrket af corona? Trump-perioden viste, at Europa ikke bare kan 
dække sig ind under USA. Hvad er Europas rolle i verden? Hvad bliver de 
store temaer i de kommende år? Marianne Vind, MEP (S), Pernille Weiss, 
MEP (C), Marlene Wind, professor. Moderator; Michael Jarlner.  

10.00 Møns Museum; Hvad har virus gang i? Er det naturens måde at 
begrænse jordens befolkning på? Hvad skete der under corona – og hvor 
blev alle de andre luftvejssygdomme af? Og hvad venter os; mutationer, 
flere ’bølger’, nye virus? Gyldendal åbner for virusforskerens syn på 
pandemier i en samtale med Anders Fomsgaard, overlæge SSI, og Mikkel 
Fønsskov, redaktør. Vært; Gyldendal 

10.00 Kirken; Tal for din sag! Danske Taler inviterer til foredrag om politisk 
talekunst. Retoriker Jesper Troels Jensen deler sin lidenskab for talen – og 
gode tips og tricks til, hvordan man bliver hørt. Den gode tale er nærmest 
en kunstart 

10.00 Bag Kommunekontoret; Dragsteds vision for venstrefløjen. Pelle 
Dragsteds nye bog, har igangsat en levende debat om, hvor venstrefløjen 
bevæger sig hen. Debatten fortsætter på Folkemødet, hvor Pelle Dragsted 
(tidl. MF, Enhedslisten) taler med Michael Jannerup. Vært; Gyldendal 

10.00 Kirkepladsen; Bankernes rolle i samfundet. Samtale og quiz med 
deltagerne omkring egne erfaringer. Hvorfor interesserer banker sig for 
bæredygtighed? Hvilken rolle spiller banker i samfundet m.m.? Chef for 
Bæredygtig Udvikling Kristina Sjøberg Øgaard. Vært; Danske Bank. 
Dialogscenen 
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10.00 Kirkepladsen; Hvordan udnytter vi den grønne omstilling til at drive 
væksten i Vordingborg Kommune? Erhvervsledere giver deres bud på, hvad 
der skal til for, at Vordingborg fuldt ud kan forløse det store potentiale, der 
ligger i grøn omstilling. Debat m. Christian Petersen, Baltic Sea Suppliers, 
Jakob Baruël Poulsen, Copenhagen Infrastructure Partners, Peter Stabell, 
Vordingborg Biofuel, Nicolai Tillisch, Rosenfeldt Gods, Bolette Christensen, 
Vordingborg Erhverv. Vært; Vordingborg Erhverv. Klimascenen 

10.00 Biografen; Møn og modstandsbevægelsen. Den 5. maj 1945 om 
morgenen, mens beboerne på Møn langsomt vågnede efter at have fejret 
frihedsbudskabet, blev en synkefærdig flodpram bugseret ind til det lille 
fiskerleje Klintholm Havn. Ombord var 345 fanger fra kz-lejren Stutthof, og 
en redningsaktion uden sidestykke tog sin begyndelse. Jesper Clemmensen 
& Thomas Albrektsen fortæller i deres bog “Skibet fra Helvede” den 
hjerteskærende historie. V. Ole Knudsen 

10.30 v/Storegade 40; At have et handicap i dagens 
velfærdssamfund. Mød Mads Bilstrup, Formand for Dansk 
Socialrådgiverforening og Jeppe Kerckhoffs, Dansk Handicapforbund, i en 
debat om vi som borgere kan være med til at sætte mere fokus på en 
værdig sagsbehandling på handicapområdet. Vært; Dansk 
Socialrådgiverforening 

11.00 Bag Kommunekontoret; Tallenes tydelige sprog. Mød borgmestrene 
fra Vordingborg, Mikael Smed, Guldborgsund, John Brædder og fra Lolland 
Holger Schou Rasmussen til en rundbordssamtale om de centrale temaer 
for den kommende kommunalvalgkamp.  Chefkonsulent Anna Vibeke 
Jacobsen, Danmark Statistik indleder med de nye tal for området. 
Moderator; politisk redaktør TV2 Øst, Ivan Nielsen 

11.00 Torvet; Kan Danmark og danskerne gøre en forskel på det globale 
miljø- og klimaområde? Debat med Pernille Weiss, MEP (C), Andreas 
Kamm, tidl. Dansk Flygtningehjælp, Katrine Diethrich, Biosfære Møn, Lise 
Palm, By & Havn, Marianne Bigum (SF), Det grønne Udvalg. Moderator; 
Louise Lindhagen. Vært; Liselundfontænen, Cirkusteltet 

11.00 Kirkepladsen; At bruge den økologiske krise litterært. Kan romaner 
hjælpe med at redde kloden? Forfatter Charlotte Weitze bliver interviewet 
af Jeppe Bangsgaard, Gutkind. Vært; Gutkind. Klimascenen 

11-13 Middelalderhaven; Permakultur og sanketur. Hvordan kan vi leve i 
bedre balance med naturen, vores medmennesker og os selv? Workshop 
med Kinima Højskole 

11.00 Luffes Gård; Fra pseudopolitik til månelandinger. Sigge Winther 
Nielsen er forfatter til bogen Entreprenørstaten, der handler om, hvorfor 
det er så svært at forløse politiske visioner i dagens Danmark. Han 
interviewes af Anders Bæksgaard, politisk redaktør på Politiken, der også 
spørger til, om man kan forestille sig en månelanding på Møn? Det gamle 
Bryghus 

11.00 Kirkepladsen; Europas illiberale søstre og brødre. Glæden var stor, 
da de tidligere østbloklande blev medlemmer af det europæiske fællesskab. 
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Men hvordan ser det ud i dag? Mød professor og forfatter til bogen 
’Tribaliseringen af Europa’ Marlene Wind og Malte Frøslev Ibsen, ekstern 
lektor, KU og Thomas Ubbesen, forfatter til ’Vi var folket’. Moderator; 
Michael Jannerup. Vært; Gyldendal i Debatscenen 

11.00 Kammerrådsgården; Tyskland, vores store nabo og Europas 
fundament. Der er valg til september – hvad betyder det for os og Europa? 
Hvor er Tyskland på vej hen? Det er et usædvanligt valg; Angela Merkel 
æraen er slut. Der er store forandringer rundt omkring i Europa. Hvilken 
rolle vil Tyskland spille i fremtiden? Tysklandskorrespondent Michael 
Kuttner, Lisa Schmidt, tysklandskender og Tom Høyem, tidl. minister. 
Moderator; Michael Jarlner 

11.00 Møns Museum; Hvordan laver vi vores arbejdsliv om, ovenpå 
corona? HVIS vi gør det.  Vi vil være mere sammen med familien, vi vil have 
mere rolige morgener, tid til nærvær, og mere hjemmearbejde. Men hvad 
siger virksomhederne, cheferne og fagforeningerne? Hvad siger du? 
Hvordan har dit arbejdsliv ændret sig? Debat med bl.a. Jesper Adler, ATP og 
borgmesterkandidat (C) i Vordingborg og Martin Rasmussen, næstformand 
HK. Moderator; Nicolai Kampmann, journalist 

11.00 Kirken; Ordentlige vilkår for mennesker med høretab – nu og i 
fremtiden! En ny høreklinik i Køge og andre initiativer er i gang i Region 
Sjælland, men ventetiden på høreapparater er stadig for lang. 
Høreforeningen inviterer til debat med regionspolitikerne Annemarie 
Knigge (S), Gitte Louise Simoni (DF), Jens Ravn (V) og landsformand for 
Høreforeningen Majbritt Garbul Tobberup 

11.00 Biografen; Woke; er den danske kunstverden gået woke – og 
handler kunst nu kun om kolonialisme og hvidhed? På Kunstakademiet 
smed en lærer og nogle studerende en buste i havnen. På Statens Museum 
for Kunst har en udstilling fået kritik for at have mere fokus på den 
moderne kulturkamp end på kunst. Er det væsentligt at gøre op med 
fortiden – og hvad tænker vi egentlig om nutidens identitetspolitik? Debat 
med Nikolaj Bøgh, debattør og forfatter (C), Jon Eirik Lundberg, leder Læsø 
Kunsthal, Kathrine Olldag MF (R). Moderator; Erik Harr, formand 
Folkemøde Møn 

11.00 Torvet: Lighed i sundhed – hvad skal der til? Fattigdom, manglende 
uddannelse, mangel på praksislæger i yderområder, er med til at skabe 
ulighed i behandlingen. Men er det det hele? Mette Vallentin Pedersen, 
(SF) og Susanne Lundvald (S), regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland, er i 
dialog med Marie Lenstrup fra foreningen Pårørende i Danmark og Stella 
Steensgaard fra Danske Handicaporganisationer om uligheden, og hvordan 
vi gør noget ved det. Moderator; Jette Leth Buhl, byrådsmedlem (SF). SF’s 
telt 

11.30 Gåsetorvet; Uddannelse. Hvordan får vi de sidste med? I 
Vordingborg Kommune har 28% af de unge mellem 25-29 år kun 
grundskolen som højest fuldførte uddannelse. På landsplan er tallet 15%. Er 
de dårligt motiverede eller er vi dårlige til at motivere dem? Debat med 
bl.a. Anders J. Andersen, formand for Arbejdsmarked og Uddannelse i 
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Vordingborg Kommune, Peter Rosenkrands, DI Sydsjælland. Moderator; 
Dorthe Olsgaard, TV2 Øst. Vært; Vordingborg Kommune 

11.30, Haages Torv; koncert med Hjemmeværnets Musikkorps 
Storstrømmen 

12.00 Kirken; Fortolkninger af Jesus og Muhammed. En samtale mellem 
biskop Peter Fischer-Møller og professor og islam-ekspert Jakob 
Skovgaard-Petersen 

12.00 Kirkepladsen; Vækst i forbindelse med Femern Belt byggeriet. 
Direktør for Femern Belt Development Stig Rømer Winther fortæller – og 
giver indsigt om det potentiale Sjælland kan opnå…....hvis man vil. Hvor 
langt er projektet, og hvad er de næste store skridt? Vært; Danske Bank. 
Dialogteltet 

12.00 Kammerrådsgården; I diplomatiets tjeneste – mødet med 
mennesker. Ulrik Federspiel har været departementschef i både Stats- og 
Udenrigsministeriet og ambassadør i bl.a. Washington. Han taler med USA-
eksperten Torsten Jansen om moderne diplomati og om sit liv i centrum af 
dansk politik. Vært; Gyldendal 

12.00 Kirkepladsen; Alle danske børn i Syrien skal hjem med deres mødre. 
Om det vanskelige arbejde med at få børn og mødre hjem fra de kurdisk 
kontrollerede fangelejre i Syrien. Bedsteforældre for Asyl inviterer til debat 
med advokat Knud Foldschack og Natascha Rée, Repatriate the Children. 
Moderator; Knud Vilby, journalist. Klimascenen 

12.00 Bag Kommunekontoret; Foreningsfællesskaber for alle, hvordan gør 
vi? Og hvad kan vi gøre for at sikre, de er for de fleste? Lokale foreninger 
bidrager stort til at skabe sunde fællesskaber, men mange står stadigt 
udenfor – ikke mindst blandt de udsatte unge. OMBOLD og DGI 
Storstrømmen inviterer til debat om, hvordan vi gør det bedre med bl.a. 
Nikolaj Reichel (S), formand for Udvalget for Børn, Unge og Familie 
Vordingborg Kommune, Martin Svend Pedersen, direktør OMBOLD, Lisbeth 
Crafack, Idræt for Sindet, Brian Hyldgaard, OMBOLD træner Vordingborg IF. 
Moderator; Dorthe Irvold, DGI Storstrømmen 

12.00 Kirkepladsen; Hvordan får vi flere sygeplejersker? Coronapandemien 
har vist, hvor uundværlige sygeplejersker er. Så hvordan fastholder og 
rekrutterer vi i regionen? Dansk Sygeplejeråd er vært for en debat med 
bl.a. Heino Knudsen, regionsrådsformand (S) og Bruno Jerup, Enhedslisten. 
Moderator; Eva Højrup, TV2 Øst. Debatscenen 

12.00 Biografen; Du har et ansvar for mere mangfoldighed i bestyrelser og 
i ledelse. Hvorfor holder vi kvinder ude og spilder talent, når danske 
virksomheder har brug for alle kræfter til at sikre økonomisk fremgang, 
konkurrenceevne, innovation og bæredygtig omstilling? Hvad er de største 
barrierer, og hvordan får vi dem brudt? Debat med forfatterne bag bogen 
”De kan godt, de vil gerne: Kvinder i bestyrelser”, professionelt 
bestyrelsesmedlem Lilian Mogensen, Bolette Christensen, Vordingborg 
Erhverv og Fie Hansen Holck, CEO i Producters og professionelt 
bestyrelsesmedlem 
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12.00 Møns Museum; Derfor vandre!! – om hvordan vi kan bruge vandring 
og naturen til refleksion og samtale. Coronatiden har for alvor skabt 
interesse for at gå. 3 eksperter i samtale om, hvordan vi kan bruge naturen 
endnu bedre. Mød Christel Trøstrup, Ph.D., Poula Helth, forfatter og Erik 
Harr, forfatter og formand for Folkemøde Møn. Moderator; Henriette Rald, 
Rald & Co 

12.00 v/Storegade 40; Værdig sagsbehandling i en ikke altid værdig 
beskæftigelseslovgivning. Formand for Dansk Socialrådgiverforening Mads 
Bilstrup, Henrik Møller MF (S), Rene Christensen MF (DF) debatterer øget 
dagpengesats og sammenhæng mellem sundheds- og socialpolitik. Ønsker 
vi fortsat den danske model som grundsten på beskæftigelsesområdet? 
Vært; Dansk Socialrådgiverforening 

12.30 – 14 Torvet; Nybyggerne på Møn Anno 2020.  5 børnefamilier om 
hvorfor, de har valgt Møn. Er der plads til dem? Vært; Liselundfontænen. 
Cirkusteltet 

13.00 Kirken; Hvorfor i alverden er folk religiøse? Der er ingen grund til at 
tage religion for givet. Man bør undre sig over fænomenet. Hvorfor 
opfinder vi guder? Hvorfor udvikler vi ritualer? Kom og få nogle af svarene 
v. religionsforsker Mikael Rothstein, forskningsprofessor og lektor i 
religionshistorie 

13.00 Kirkepladsen; Uddannelsernes nye Danmarkskort. Hvordan får vi 
attraktive og fagligt bæredygtige uddannelser i hele landet? Tænketanken 
DEA inviterer til debat om, hvordan vi sikrer udflytningen af uddannelser 
økonomisk og kvalitetsmæssigt. Camilla Gregersen, formand Dansk 
Magisterforening, Sofie Falck Villadsen, formand for Studenterforum UC, 
Emil Erichsen, Holbæk Uddannelses- og studiecenter, Henrik Pedersen, 
områdechef, Ulla Skaarup, Zealand. Moderator; Stina Vrang Elias, DEA. 
Debatscenen 

13.00 Biografen; Kvinde Kend din historie – og spejl dig i fortiden. Få et 
indblik i kvinders liv, som det har været levet gennem de seneste 500 år; 
arbejdslivet, sproglige ambitioner, sex og higen efter magt. Gyldendal 
præsenterer forfatter og historiker Gry Jexen i samtale med redaktør 
Mikkel Fønsskov 

13.00 Kammerrådsgården; Tyskland – vores store nabo; hvorfor ved vi så 
lidt om dem? Landet en vigtig samarbejdspartner. Sprogligt, kulturelt og 
historisk er vi stærk præget af Tyskland. Alligevel ved de fleste af os ikke 
særligt meget om vores store nabo i syd. Debat med Peter Tudvad, filosof, 
Michael Kuttner, tysklandskorrespondent, Thomas Schumann, Radio 
Genau. Moderator; Michael Jarlner, journalist 

13.00 Bag Kommunekontoret; Hvorfor lever mænd kortere i nogle 
kommuner? Hvad kan kommuner og region gøre for at mindske mænds 
overdødelighed? Hvordan kommer mænds sundhed på dagsordenen i 
valgkampen nu? Forum for Mænds Sundhed inviterer til debat m. Heino 
Knudsen (S), formand for Regionsrådet, René Christensen, MF 
(DF), Michael Perch (A), Næstved Kommune, Tom Larsen (V), Lolland 
Kommune, Svend Aage Madsen, formand for Forum for Mænds Sundhed. 
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13.00 Møns Museum; Den svenske forfatter og journalist Åsa 
Linderborg er en vigtig stemme i den svenske debat og fik fx en markant 
rolle i #MeToo-diskussionen. Så markant, at hun blev beskyldt for at være 
skyld i en mands selvmord. Den tidligere kulturchef på Aftonbladet har 
skrevet om et yderst dramatisk år, hvor Det Svenske Akademi 
nedsmeltede, hun fyldte 50, og hendes mand forlod hende. Er kønskampen 
altid kampen værd? Hun interviewes af Jeppe Bangsgaard, Gutkind. 

13.00- 16.00 Kirkepladsen; Fodboldturneringer med Gadebold/OMBOLD. 
Mød Vordingborg Erhverv mod Fagbevægelsens Hovedorganisation, lokale 
politikere o.a. Kom selv og vær med. Vært; OMBOLD  

13.30 v/Storegade 40; Det socialt skæve Danmark: Yderkommunernes 
ansvar og udfordringer. Regionsformand Dansk Socialrådgiverforening 
Rasmus Balslev, John Brædder, Borgmester Guldborgsund og Holger Schou 
Rasmussen, borgmester Lolland Kommune debatterer den 
socioøkonomiske ulighed, der slår hårdt igennem geografisk. Vært; Dansk 
Socialrådgiverforening 

14.00 Kammerrådsgården; De internationale konventioner, debat. Det 
høres jævnligt i debatten, at konventionerne er forældede og hæmmer 
national politik. Hvad er balancen mellem individets og statens ret? Hvorfor 
har vi konventionerne? Hvad sker der hvis vi slækker på dem? Andreas 
Kamm, tidl. Dansk Flygtningehjælp og Louise Holck, direktør for Institut for 
Menneskerettigheder. Moderator; professor Bjarne Oxlund 

14.00 Gåsetorvet; Kære tilflytter! Vi vil så gerne have, du bliver lidt 
længere. I 2020 flyttede knapt 3000 nye borgere til Vordingborg Kommune. 
Desværre var antallet der forlod området, næsten lige så stort. Men hvad er 
det, der skal til for at få folk til at flytte til - og blive boende? Debat med 
bl.a. Bolette Christensen, direktør Vordingborg Erhverv, Brit Skovgaard og 
Karina Fromberg-Christensen, Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati i 
Vordingborg Kommune, Liv S. Andersen, Publico Kommunikation. 
Moderator; Jens Østergaard, TV2 Øst. Vært; Vordingborg Kommune 

14.00 Møns Museum; Vi skal ikke tale mere om corona. Vi skal videre. 
Men hvad skal vi videre med? Pandemien har haft stor betydning for vores 
tilværelse og på alle niveauer. Hvordan ser vi fremad, hvad skal vi være 
særligt opmærksom på inden for sundhedsområdet – og hvordan bliver det 
taget op i den kommende kommunalvalgkamp? Paneldebat med en række 
fagfolk. Vært; K-Forum og Komiteen for Sundhedsoplysning 

14.00 Kirken; Bivirkninger ved at skulle være Gud i sit eget liv. Foredrag v. 
hospitalspræst og forfatter Preben Kok 

14.00 Kirkepladsen; Hvad kan idræt gøre for udsattes sundhed? Udsatte 
taber op til 20 leveår i forhold til resten af befolkningen. Det skyldes mange 
ting, bl.a. fysisk inaktivitet. Så hvorfor fylder det stort set ingenting i 
kommunernes sundheds- og forebyggelsespolitik? OMBOLD og DGI 
Storstrømmen inviterer til debat m Heino Knudsen, regionsrådsformand 
(S), Malte Nejst Larsen, SDU Ph.d., OMBOLD projektchef Camilla Poulsen, 
Susanne Nicolaisen, folkesundhedskonsulent i Næstved o.a. Moderator; 
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Jonas Keiding Lindholm, direktør for tænketanken Mandag Morgen. 
Debatscenen 

14.00 Bag Kommunekontoret; Stikker storbyeliten af fra folk i provinsen? 
Forfatter til bl.a. ’Rige børn leger bedst’. Lars Olsen i samtale med forfatter 
Sigge Winther Nielsen om den voksende ulighed i Danmark – og om 
hvordan vi bekæmper den. Vært; Gyldendal 

14.00 Biografen; Findes der UFO’er, er der liv på Mars, og hvor er det lige 
Nordstjernen er? Ole Knudsen i samtale med Astrofysiker Michael Linden-
Vørnle fra Niels Bohr Instituttet og Ole Eskling fra Camp Møns Klint 

14.00 Kirkepladsen; Skal dine følsomme data være med til at gøre verden 
bedre. Data er guld værd og vores personlige sundhedsdata er endnu mere 
værd. Hvordan sikrer vi, at vi beholder kontrol over egne data – og samtidig 
bruger dem til gavn for forskning, forretningsudvikling, behandlingsformer 
og services. Debat med Nikolaj Borg Burmeister, Danmarks Statistik, 
Annemette Broch, DATA for GOOD, Lau Svendsen-Tune, kommunaldirektør 
i Vordingborg. Moderator; Henriette Rald, Rald & Co. Klimascenen 

14.30 Torvet; BO-Cart nyhed af rang; sæt strøm til unge drenge. Nyt firma 
vil, de unge vil, skolen vil, borgmesteren vil. Udkantministeren (Kaare 
Dybvad) vil ikke. Liselund Fontænen inviterer til debat. Moderator; Steffen 
Steffensen, Liselundfontænen. Cirkusteltet 

15.00 Kirken; Udfordringen ved at være kvindelig religiøs leder v. Sherin 
Khankan, leder af Exit Cirklen, i samtale med pilgrimspræst Elisabeth Knox 
Seith 

15.00 Kirkepladsen; Hvordan udvikler vi havnemiljøer, der inviterer til 
aktivitet og fællesskab? Havnemiljøerne skal åbnes op, og foreningslivet 
kan både være en stor ressource og en vigtig aktør til at sikre det fremtidige 
fællesskabende liv og aktivitetsniveau. Debat m. Jens Øyås Møller, Lokale 
og Anlægsfonden, Mikael Smed, borgmester, Steen Bonke Sørensen, 
Limelight. Moderator; Camilla Romme, DGI Storstrømmen. Debatscenen 

15.00 Bag Kommunekontoret; Dialogkaffe – den svære kunst at tale 
sammen. Özlem Cekic har i flere år drevet Brobyggerne efter at have 
forladt politik. Hun bygger bro mellem folk, der er uenige – også med 
hende. Med afsæt i egne erfaringer beskriver hun blandt andet den svære 
konflikt, hun havde med sin far, og hvordan hun blev udsat for 
voksenmobning på Christiansborg som følge af politiske uenigheder. I 
samtale med Erik Harr, formand for Folkemøde Møn 

15.00 Møns Museum; At være menneske og mand. Noget om den 
moderne mands udfordringer. Mød den norske forfatter Geir Gulliksen i 
samtale med Jeppe Bangsgaard, forlaget Gutkind. Vært; Gutkind 

15.00 Kammerrådsgården; Tyskland på vores dørtrin. Debat. Med Femern 
forbindelsen er Sydsjælland ikke længere udkant, men ligger på Europas 
dørtærskel. Hvad betyder Femern forbindelsen for vores region? Bolette 
Christensen, direktør, Vordingborg Erhverv, Holger Schou Rasmussen, 
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borgmester i Lolland, Marianne Vind, MEP, Bjarke Oxlund, professor. 
Moderator; Søren Knudsen, Vordingborg Erhverv 

15.00 Biografen; Kan mænd få en fødselsdepression? Hvordan er det at 
blive far at leve med en generel ængstelighed, som fører til tvangstanker og 
som bliver forstærket, når man bliver far. Dokumentarist Jakob Pagel 
Andersen viser uddrag fra filmen ”Far og søn” og taler med Svend Aage 
Madsen, der i mange år har arbejdet med mænd og 
fædrefødselsdepression som forskningsleder og psykolog på Rigshospitalet. 
Vært; Forum for Mænds Sundhed 

15.00 Kirkepladsen: Hippier på Møn! Hvordan gik det så under ’hippietiden’ 
på Møn i 60’erne og 70’erne? Hvordan var det at være henholdsvis barn og 
voksen under den store udflytning? Mød Stina Vrang Elias, nu direktør for 
DEA og hendes mor Cand.Pæd.psyk. Nina Vrang i en forrygende samtale 
om dengang. Moderator; Sille Roulund, TV2 Øst. Klimascenen 

15.00 Kirkepladsen; Bæredygtig vækst. Hvad skal Sjælland leve af om 10 
år? 3 korte oplæg – og dialog med deltagerne. Hvad skal vi have ud af en 
kommende Femern forbindelse? Hvad betyder de store infrastruktur-
projekter for udviklingen? Og har vi de virksomheder, der skal til for at 
udnytte potentialet? Med Klavs Hjort, Danske Bank, Mads Kragh, direktør 
for Erhvervshus Sjælland og Kim Rahbek, stifter og farmer ”sensei”. Vært; 
Danske Bank. Dialogteltet 

15.15-16.00 Torvet; Frit valg. De blå partier stiller op med 
spidskandidaterne, som snitter grøntsager og serverer for publikum. Kom 
og smag og hør nærmere. Cirkusteltet 

16.00 Kirken; Jerusalem – klipperne hvor konflikterne sprang. Om 
Jerusalems hellighed i tre religioner og om kampen i Jerusalem i dag. Oplæg 
ved Jakob Skovgaard-Petersen, professor og Lasse Ellegaard, forfatter og 
tidl. udenrigskorrespondent 

16.00 Torvet; Guld og grønne skove. Mød Søren Ejlersen, kok og medstifter 
af Aarstiderne, der giver et anderledes forfriskende bud på hvad den 
grønne omstilling også er. Her kan du også møde en lang række lokale 
virksomhedsledere og politikere, der alle har lovet at lægge vejen forbi til 
en grøn erhvervssnak. Vært; Vordingborg Erhverv Cirkusteltet 

16.00 Bag Kommunekontoret; Frivillighed og foreningsfællesskaber. At 
bidrage som frivillig kan være en indgang til et større netværk – og give 
mening i hverdagen for socialt udsatte mennesker. OMBOLD inviterer til 
debat med Mads Brix Baulund, Videncenter om Handicap, Camilla Köhler 
Karlsson, Hverdagsaktivisterne, Merete Røll, direktør DGI Storstrømmen, 
Camilla Poulsen og Martin S Pedersen, begge fra OMBOLD. Moderator; 
Jonas Keiding Lindholm, direktør for tænketanken Mandag Morgen 

16.00 Kirkepladsen; Udviklingen i udlændingepolitikken fra 2001 til i dag. 
Oplæg v. Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder og 
’Hvad gør stramningerne ved os mennesker’? v. biskop Henrik Stubkjær. 
Vært; Bedsteforældre for Asyl. Moderator; Knud Vilby, journalist. 
Debatscenen 
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16.00 Voldanlægget v. Mølleporten; Teater Møn spiller Romeo og Julie, 
Shakespeares største kærlighedshistorie, nogensinde. Rørende, tempofyldt 
og humoristisk. 24 scener, 24 omveje og 24 hyldester til kærligheden. 
Med Peter Kirk og Tilde Knudsen. Fra 12 år og op 

Ca. 17.30 – 19.30 Torvet; Folkemøde Møn siger tak for i år, med en 
fællessang og bandet ”Oasânbugtens uheldia helta” på den store 
scene. Vi hænger ud med en drink og en god snak med naboen! 


