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TORS 07/11
15.00 - 16.00 Ankomst, indtjekning samt kaffe/te og kage
16.00 Velkomst
16.30 - 17.50 LYKKE FRIIS - EUROPA GENTÆNKT! HVAD NU? 
Vækst og indflydelse har for længst holdt store flyttedag til nye stærke økonomier i Asien. Imens har Europa travlt 
med at håndtere interne udfordringer, så som flygtningekrisen og Brexit. Det hele kompliceres af, at de fleste lande 
har mere end rigeligt at gøre med deres indenrigspolitiske situation. Efter Merkels udmelding i slutningen af okto-
ber om, at hun ikke længere vil være formand, vil Tyskland også i stigende grad skulle vende blikket indad.
I foredraget giver Lykke Friis et ”helikopter-blik” på EU’s mange udfordringer og stiller skarpt på den mest afgøren-
de aktør, nemlig Tysklands Angela Merkel. Hun vil også komme ind på 30 års jubilæet for Tysklands genforening. 
Foredraget trækker i høj grad på Lykke Friis egne erfaringer med EU-systemet som forsker, minister og senest 
korrespondent. 
18.00 Middag
19.15 BOBLER GENTÆNKT: Bobler fra Svendborg Vingård - i foyeren på Ollerup Efterskole
20.00 DANNEBROG GENTÆNKT - teaterforestilling - Baggårdsteatret
En sitrende monolog om flagets 800 års historie. Hvad er et rent hjerte? Hvem graver den første grøft? Kan man 
lugte en revolution natten før valget? 
Vi er i år 2023, og grænsen mellem Danmark og Tyskland graves ud. Målet er at adskille Danmark fra resten af 
Europa og endelig gøre landet til en ø. Den unge politiker Dana, spillet af Josephine Nørring, forlader sit politiske 
parti. Ved sin afskedstale opfordrer hun til ikke at stemme ved næste valg og får dermed hundredvis af tilhængere. 
Bevægelsen #hvidtflag spreder sig til andre lande, mens tvivlen vokser i Dana selv. Kan hun stå på mål for sin 
egen skråsikkerhed? Og får hun nogensinde vækket den sovende Orla Lehmann i soveværelset? Spørgsmålet 
er, hvordan danskerne stemmer ved valget? Oplev ny politisk dramatik, der kradser og stiller spørgsmålstegn ved 
demokratiets duelighed.
22.00 Natmad

FRE 08/11
06.30 Mulighed for Morgensvømning
07.30 Morgenmad
09.00 MORGENSAMLING GENTÆNKT ved Kristian Kirk, Hadsten Højskole 

PROGRAM

FRIE SKOLERS FÆLLESMØDE 2019
Mødet for inspiration, indsigt og udsyn

Frie skolers fællesmøde er det årlige møde for inspiration, indsigt og udsyn i den frie skoleverden.
Det er et koncentrat af alt det, du ikke lige vidste du manglede. Det er stedet, hvor du kan få god samvittighed på det 
kulturelle, samfundsmæssige og idemæssige plan. Der hvor vi kommer i åndelig topform, mens vi mødes og samtaler 
på tværs af skoler, skoleformer og daglige virker.

Fællesmødet henvender sig til mennesker, der i det daglige har deres virke på friskoler, efterskoler og højskoler, eller 
som på anden måde er levende optaget af den frie skoleform. Deltagerne tæller alt lige fra pedeller, køkken- og admini-
strative medarbejdere, lærere, forstandere, bestyrelsesmedlemmer og andet godtfolk.
 
Årets overskrift er “Gentænkt”. Vi er en del af en verden, hvor vi står på skuldrene af mennesker, der har tænkt og 
udviklet et samfund med masser af muligheder for det bedst tænkelige menneskeliv. Vi er forankret i tankegods og tra-
ditioner, men har, som vi til alle tider har haft, et ansvar og muligheden for til stadighed at nære, vedligeholde og udvikle 
samfundet og skoleverdenen. Derfor er en af vores vores fremmeste opgaver at gentænke alle de gode ting, der udgør 
vores fundament. Hvad sker der, hvis vi gentænker skolerne, økonomien, relationerne, kunsten og samfundsstrukturen? 
Kan vi komme et nyt og bedre sted hen uden at kaste det hidtidige ud med badevandet? Det er det vi sammen skal 
undersøge og blive klogere på til dette års fællesmøde. Vel mødt!
                                                 

10.00 Pause
10.30 ØKONOMIEN GENTÆNKT - Gode Penge ved Jonas Jensen
Gode Penges foredrag udfordrer din forståelse af hvad bankernes pengeskabelse betyder for samfundet, og giver dig 
mulighed for at gentænke det økonomiske system på egen vis. Du får indblik i hvordan en bank fungerer, hvordan 
elektroniske penge skabes, og hvem der bestemmer pengemængden. Gode Penge arbejder for at reformere penge- og 
banksystemet, og er den danske afdeling af International Movement for Monetary Reform. Jonas Jensen underviser i 
pengesystemet i folke- og gymnasieskolen.
12.00 Frokost i spisesalen
13.00 DEBATOPLÆG: PER MOURITSEN - MEDBORGERSKABSBEGREBET GENTÆNKT
Medborgerskab er et overbelastet modeord, også i skolen. Både for bredt og for smalt. Noget at det vi kalder medborger-
skab, skulle vi hellere kalde medmenneskelighed. Og før instrumentaliseringen af medborgerskab som velfærdsstatens 
moraliserede disciplinering – ikke mindst af de svageste og mest udsatte – handlede det om autonomi og lighed i status 
og rettigheder. Før vi gik i identitetsfælden, hvor diskussioner handler om hvem der kan blive medborgere (og statsbor-
gere) i vor helt særlige danske kultur, var det en politisk kategori om inklusion og myndiggørelse af stadigt flere grupper. 
Om udvidelse af demokratiet. Medborgerskab er ikke et nationalt symbol, men en institution der skal forsvares. Vi må 
genopdage begrebet, før vi kan gentænke det.
15.15 IBRAHIM ELEKTRIC- musikalsk gentænkning
Ibrahim Electric - et af de mest originale og populære orkestre på den europæiske musikscene - henter inspiration i 
alverdens forskellige musikalske genrer og blander det sammen til deres egen hårdtpumpede, fanden-i-voldske og syrede 
musikalske gryderet. Bandet består af Stefan Pasborg, Niclas Knudsen og Jeppe Tuxen. 
16.15 Pause
16.30 JENS ALBINUS -  en gentænkning af Hvis dette er et menneske
HVIS DETTE ER ET MENNESKE er en ny udgave af Jens Albinus’ enmandsforestilling fra 2010. Forestillingen handler 
om den italienske kemiker Primo Levi, som overlevede Auschwitz og siden brugte resten af livet på at fortælle og skrive 
om hans oplevelser. 
Men hvorfor er forestillingen væsentlig i 2019? 
19.00 Festmiddag
21.30 PORTVIN GENTÆNKT og hygge i de gl. stuer

LØR 09/11
07.00 Mulighed for Morgensvømning
08.00 Morgenmad - (Udtjekning inden morgensang)
09.00 MORGENSAMLING GENTÆNKT ved Carsten Borbye Nielsen, Den frie Lærerskole
09.30 CARSTEN OBEL - UNGDOMMEN GENTÆNKT
10.45 Kaffepause i spisesalen
11.15 HØJSKOLESANGBOGEN GENTÆNKT - ved medlemmer af sangbogsudvalget
Om tankerne bag og processen hen imod en ny udgave af angbogen, der efter planen skal udkomme i 2020. Hvordan 
bevarer og fornyer man på en gang referenceværket for den danske fællessang? Skal noget gentænkes?
12.15 - 12.30 Frokost i spisesalen og afrejse
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