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Jesper Nygaard 
  Administrerende direktør i Realdania

Tor Nørtranders
  Forfatter, journalist og adjungeret professor

Özlem Cekic 
  Forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør

Thomas Ravn-Pedersen 
  Direktør i Verdens Bedste Nyheder

Knud Aarup
  Forfatter og formand for Socialpolitisk Forening og Røde Kors 

Lars Worning 
  Forfatter, filosof, coach og kandidat i psykologi

Hartmanns Teater   ‘De Fremmede’

Lisbeth Trinskjær 
 Formand for Folkehøjskolernes Forening

Troels Borring
 Formand for Efterskoleforeningen

Peter Bendix Pedersen
 Formand for Dansk Friskoleforening

Peter Vuust 
 Hjerneforsker og jazzmusiker

Arrangeret af: Højskoler, efterskoler og friskoler, 
samt Den frie Lærerskole og Dansk Friskoleforening
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“Vi er frem
m

ed’ for hinanden, det er vores kors, vi raver i blinde nu”, 
skrev Benny H

olst for m
ere end 40 år siden. O

g m
åske er det stadig 

sådan fat. 
I givet fald har vi brug for at finde sam

m
en igen - at finde sam

klang. 
M

usikalsk er sam
klangen af forskellige toner, det der løfter m

usikken 
til at væ

re m
ere end enkeltstående toner og blive til harm

onier.
Sam

klangen er en stem
thed, evnen til at lytte og intonere og have en 

fornem
m

else for hinanden. At vi kan klinge sam
m

en som
 m

ennesker.
G

år vi et par generationer tilbage var det at få frem
m

ede, at få besøg, 
hvor m

an gjorde sit bedste og gjorde sig um
age m

ed at få gæ
sten, 

vennen eller den frem
m

ede til at føle sig godt tilpas, og gjorde alt for 
at læ

re den frem
m

ede at kende

At væ
re frem

m
ed er i dag ikke at eftertragte og en m

isklang m
ellem

 
m

ennesker har sneget sig ind i m
ange forhold. 

M
an kunne få på fornem

m
elsen, at flere og flere m

ennesker føler sig 
anderledes, udenfor og ekskluderet, og at frygten og æ

ngsteligheden 
vokser.

H
vordan skaber vi sam

klang i en verden, der bliver m
ere og m

ere 
frem

m
ed for sig selv, hvor grupperinger synes at fjerne sig m

ere og 
m

ere fra hinanden? 
H

vordan skaber vi sam
klang på skolerne, i fam

ilierne, i os selv, 
m

ellem
 staten og folket, m

ellem
 forskellige kulturer, i sam

fundet, 
ja, i hele verden?

D
et skal vi undersøge ved dette års fæ

llesm
øde sam

m
en m

ed 
kom

petente oplæ
gsholdere og debattører for at blive klogere på 

os selv, hinanden og det der foregår om
kring os.

Vi håber I vil væ
re m

ed.
Vel m

ødt!”

Layout: Thomas Dausell



PROGRAM
TORSDAG DEN 8. NOVEMBER
15.00-16.00  Ankomst, indtjekning, kaffe/te og kage   
                                                              
16.00  Velkomst   
                                                              
16.30  Tor Nørretranders: Samklang og resonans  
  mellem mennesker
Tor Nørretranders har blandt mange andre skrevet bøger-
ne “Fælledskab” med Søren Hermansen, “Altid allerede 
elsket” med Peter Bastian og senest sin egen “Se frem - fra 
opløsningstid til oplysningstid” og vil med udgangspunkt i 
dem og øvrige refleksioner, give os et bud på hvad det er der 
skaber samklang og resonans mellem mennesker.                                                  
 
18.00                 Middag             
                                                              
19.30                 Jesper Nygård: Det sociale enzym - en 
  ny sammenhængskraft.  
“I kernen af vores samfundsmodel har vi et “socialt enzym”, 
der er et vigtigt tandhjul inde i det store samspil mellem 
marked, civilsamfund og den offentlige sektor. “Det sociale 
enzym” er tankerne om, hvad der kan gøre os alle til medska-
bere af velfærd og ikke bare forbrugere af velfærd.” 
                                                              
21.00                 Portvin og hygge i de gamle stuer  
                                                              
22.00                 Natmad             
                                                              
FREDAG DEN 9. NOVEMBER 
7.00-7.30        Mulighed for morgensvømning 
                                                              
7.45-8.45        Morgenmad     
                                                              
9.00-9.15           Morgensang ved Christian Dyrst,  
  Den frie Lærerskole 
                                                              
9.15-10.00 Thomas Ravn-Pedersen: Samklang på  
  den store klinge 
  Fra FNs 17 verdensmål til undervisningen i  
  de frie skoler. 

10.00-10.30  Kaffepause   

10.30-12.00  FNs Verdensmål og de frie skoleforeninger.  
  Pitches, debat og spørgsmål fra salen. 
Ved formændene for højskolerne, efterskolerne og friskol-
erne, Lisbeth Trinskjær, Troels Borring og Peter Bendix 
Pedersen.

12.00-13.30  Frokost    

13.30-15.00  Knud Aarup: Fra udenforskab til fælles-
  skab
Knud Aarup har i flere år har fulgt det socialpolitiske område 
tæt, og for nylig gav sit bud på de seneste års udvikling i bo-
gen “Fra udenforskab til fællesskab”. Her hævder han, at den 
sociale hånd under de svage i samfundet er forsvundet - og 
ifølge Knud Aarup risikerer flere grupper i dag at falde uden 
for fællesskabet og havne i det, han betegner som “uden-
forskab”.

15.00-15.30  Kaffepause  

15.30-16.45  Lars Worning: Hvordan får vi samklang  
  i sindet. Om angst og fremmedgørelse –  
  et eksistentiel grundforhold. 

17.30-18.00  Gin & tonic i de gamle stuer

18.00-19.00  “De fremmede” - Hartmans Teater
  Mobbehistorier fra nær og fjern. 
Klovnen Igor arbejder i cirkus med sin smukke chokolade-
brune kone og datteren Nina. Hesten Samson er både 
verdens lækreste hest og klogeste hest så naturligvis kan han  
tale. Sammen laver de sange om ikke at være bange og 
laver fis med landets lede leder. Men i Igors land er der ikke 
ytringsfrihed. Konen bliver skudt og Igor og Nina flygter mod 
Danmark. Et fantastisk land. Nina går i skole. Godt nok uden 
de officielle papirer og Igor og Nina bor hos den sødeste 
dame.

19:00                Festmiddag    

20.00               Hygge i de gamle stuer - kaffe med sødt

LØRDAG DEN 10. NOVEMBER                  
7.00-7.30        Mulighed for morgensvømning

7.45-8.45        Morgenmad   

9.00-9.15  Morgensang ved Christian Dyrst, 
  Den frie Lærerskole

9.15-10.45     Özlem Cekic: Hvordan kan vi bygge bro  
  mellem befolkningsgrupper? 
Danmark og verden omkring os oplever en massiv flygtnin-
gestrøm, og antallet af nydanskere i Danmark stiger. Der er 
derfor som aldrig før brug for en fælles referenceramme og 
skabe forståelse på tværs af forskelligheder.
Özlems velkendte brobygger-motto lyder, at der trods forskel-
ligheder er mere, der binder os sammen, end der skiller os 
ad. Med dét udgangspunkt har Özlem Cekic inviteret sig 
selv hjem til en lang række forskellige danskere – både folk 
hun var enige med, og folk hun var rygende uenig med. Hun 
kalder det ”dialogkaffe”, hvor formålet ikke er at overbevise, 
men at lytte, forstå, skabe dialog og finde frem til fælles 
løsninger og en fælles forståelse for hinanden.
Med udgangspunkt i sine erfaringer kommer hun med oplæg 
til debat, og et bud på hvad man selv kan gøre for at række 
hånden ud til de mennesker, man måske tror man intet har 
til fælles med. Özlem ser muligheder i den direkte dialog, og 
med sit brobygger-motto kommer hun med masser af ideer til, 
hvordan skoler, kommuner og virksomheder, kan bygge bro 
mellem befolkningsgrupper og skabe flere mønsterbrydere.

10.45-11.15  Kaffepause     

11.15-12.00  Peter Vuusts trio:  
  Jazzkoncert med hjerneforsker 
Peter Vuust er med 15 turneer og 6 CD’er et af de mest vel-
etablerede navne på den danske jazzscene. Som bassist har 
han samarbejdet med alt fra danske popartister til internatio-
nale jazzstjerner. Hans kompositioner er melodiøse, og de 
nordiske rødder høres side om side med inspiration fra den 
amerikanske jazztradition.

12.30-13.30  Frokost og afrejse

Se mere og tilmeld dig på  
www.friskoler.dk


