
LOF inviterer publikum til Jysk Mesterskab i foredrag og debat   

Nu kan du være med til at afgøre, hvem der skal være Jysk Mester i foredrag og debat. Deltag som 

publikum i semifinalen i Viborg og få en aften fuld af spændende og autentiske historier. Sammen med 

juryen er du som publikum med til at bestemme, hvilken foredragsholder, vi sender videre til finalen.  

Semifinalen holdes den 4. december i caféen i Borgerhuset Stationen kl.: 19:00 – 21:00. Det er gratis at 

være med, og der vil blive serveret kaffe eller the med lidt sødt undervejs. Jysk Mesterskab i foredrag og 

debat er arrangeret af LOF i samarbejde med Jyllands-Posten.  

Passionerede fortællinger 

- Fælles for alle de deltagere, vi har udvalgt til semifinalerne, er, at de er passionerede omkring deres emne. 

Nogle af foredragsholderne fortæller ud fra meget personlige oplevelser. Andre har et personligt forhold til 

det emne, de fortæller om, siger Birthe Nørskov, der er skoleleder i LOF Midtjylland. 

Hør Asbjørn Bruun fortælle om, hvordan man træder af på naturens vegne, når man er med siriuspatruljen i 

Grønland i minus 40 grader? Henning Jensen fortæller om roer, og om hvilken rolle roen har spillet både i 

danske lokalsamfund og for Danmark som kolonimagt i Vestindien. Mette Gammelgaard sætter fokus på, 

hvordan vi kan forholde os til døden og blive bedre til at tale med hinanden om, hvad der sker og skal ske, 

når vi skal herfra.  Hvordan lever 21-årige Mette Borchert Vahlun et godt ungdomsliv, når hun skal 

balancere diagnoserne Asperger, ADHD, angst og OCD? 

Det levende ord 

Med konkurrencen har LOF netop ønsket at give plads til mange forskellige emner fra mindre kendte 

oplægsholdere som modvægt til de få store ”kendis-personligheder," som ofte præger foredrags scenen. 

- LOF vil gerne fremme folks lyst til at dele deres historier, fordi det kan inspirere andre. Alle mennesker får 

åbnet deres horisont, når de hører noget, som de måske ikke på forhånd vidste, at de var interesserede i. 

Det er er folkeoplysning, siger Birthe Nørskov.  

 

Publikum bestemmer 

Selvom oplægsholderne ikke er professionelle debattører, er de helt klar til at levere varen for publikum i 

semifinalen. Forud for semifinalen har de nemlig fået undervisning i præsentationsteknik, storytelling, 

kropssprog og i, hvordan man målretter sin historie og engagerer sine lyttere. Derfor skal publikum 

sammen med en jury afgøre, hvilken af de fire foredragsholdere, vi sender videre til finalen.   

 

Aftenens vinder skal møde vinderen af den anden semifinale, som holdes den 3. december i Kolding. Den 

endelige vinder af Jysk Mesterskab i foredrag og debat bliver fundet den 16. januar 2020. Finalen finder 

sted på KUC, Ågade 27 i Kolding, og også her er publikum med til at afgøre, hvem der vinder.  

 

- Publikum spiller en vigtig rolle ved et foredrag. Et engageret publikum hjælper med at skabe en god 

stemning og giver energi til foredragsholderen. Til Jysk Mesterskab i foredrag er det samtidig publikum som 

er med til at bestemme, hvem der går videre og i sidste ende vinder trofæet, fordi det er dem, foredragene 

er henvendt til, udtaler Anja Møller, som er skoleleder i LOF Kolding-Vejen og er tovholder for dette 

samarbejdsprojekt i LOF.  

Jysk Mesterskab er støttet af Kulturministeriets Folkeoplysningspulje.  


