
LOF PÅ FOLKEMØDET 2018

•  Oplysning  i en opløsningstid 
- hvem har ansvaret? 

• Sundhed og trivsel med frivillighed!

•  Spil: Klodens Dilemma 
- kan du redde verdens klima?

•  EU-valg på vej - hvad betyder 
det for Danmark?

Se program
og tidspunkter
på bagsiden…



PROGRAM TIDSPUNKTER 2018
TORSDAG

Kl. 13.10-13.30 i Venstres Hus, D9. 
Åbning af Folkemødet hos Venstre
ved Kristian Jensen, finansminister (V), Kim  Valentin 
formand for LOF’s landsorganisation og Jakob 
 Sabro, formand for Venstres Ungdom. 
 
Kl. 13.30-14.15
i Folkeoplysningens telt, Cirkuspladsen, C25. 
Er du dum eller dannet? 
Hvilken form for dannelse kræver det at kunne
deltage i det moderne samfund?
Oplægsholder: Tor Nørretranders, forfatter 
Moderator: Anders Kinch-Jensen, Journalist og 
aftenskoleleder.

FREDAG
Kl. 16.45-17.30 i Venstres Hus, D9.
Sundhed og trivsel med frivillighed!
Vi ved det jo godt! Menneskers mentale såvel som
fysiske sundhed øges, når man deltager i menings-
fulde, indholdsrige og motiverende fællesskaber. 
Kom og deltag i debatten om hvordan frivillige 
foreninger kan involveres i langt højere grad i bor-
gerrettede sundhedstiltag.
Paneldeltagere:
• Charlotte Bach Thomassen, næstformand, DGI.
•  Trine Dorow, sundhedschef, 

Bornholms Regionskommune.
• Betina Egede Jensen, frivilligchef, Hjerteforeningen.
• Per Paludan Hansen, formand, DFS.
•  Kristian Nørgaard, næstformand sundhedsudval-

get, Region Syddanmark (V). 
Moderator: Kim Valentin, formand for 
LOF’s landsorganisation.

LØRDAG
Kl. 10.30 – 11.15 i Venstres Hus, D9.
EU-valg på vej - hvad betyder det for Danmark? 
Næste år er der valg til Europa-Parlamentet.
Hvilke emner bliver centrale for valgkampen i Dan-
mark, og hvilke emner skal et nyvalgt parlament 
fokusere på? EU gennemgår i disse år en række 
forandringer, der har betydning for Danmarks rolle i 
unionen. Kom og deltag i debatten. 
Paneldeltagere:
• Jan E Jørgensen, EU-ordfører MF (V).
•  Bjarke Møller, direktør, Tænketanken EUROPA. 
Moderator: Lars Holm Nielsen, 
chefkonsulent, Dansk Industri. 
Velkomst ved Kim Valentin, formand for 
LOF’s landsorganisation.

KLODENS DILEMMA
Deltag i verdenspremieren på et nyt spil om
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Leg dig
til viden, prøv dig af i forhandlinger, bliv udfordret
med dilemmaer, udforsk naturen og ønsk.

  FREDAG
Kl. 13.30 – 15.00 i Venstres Hus, D9. 
Spil: Klodens Dilemma
- kan du redde verdens klima?

  LØRDAG
Kl. 13:30 – 15:00 i Folkeoplysningens telt,
Cirkuspladsen, C25. 
Spil: Klodens Dilemma
- kan du redde verdens klima?

lof@lof.dk · www.lof.dk


