
 

 

 

 

PROGRAM 

BRUG FOR HINANDEN FOLKEMØDE 

Onsdag den 17. juni 2020 

Musikkens Hus, Aalborg 

 

13:30  Ankomst 

Det fysiske og det virtuelle rum åbner: Find din plads, skænk en kop kaffe og få hjælp 
til teknik.  
 

14:00  Hvorfor er der behov for en social vaccine?  
Velkomst ved dagens vært: Lene Johansen. 
 

14:15  Borgmester-stafetten  
Thomas Kastrup-Larsen tager imod stafetten fra forrige stop på turen. 
 

14:25  Debat: Erfaringer i vores lokalområde  
Vi dykker ned i lokale erfaringer med og initiativer mod mistrivsel og ensomhed. Først 
gennem interviews med lokale ildsjæle, og dernæst med input fra deltagere i salen og 
hjemme i stuerne.  

 
Mød: Bettina Pedersen  

Klub Onside  
Kristine Holm 
Ungdommens Røde Kors 

   
 

14:55  Stand-up show med Lasse Rimmer 
Lasse Rimmer giver sin udlægning af Danmark i coronaens tid. 
 

15:25  Debat: Den sociale vaccine  
Sammen med lokale eksperter og nøgleaktører taler vi om, hvad der kan gøres mod 

social isolation. 
 
Mød: Katrine Spangsø 

Ansat i Headspace, 
Aalborg 

Karin Leth Kristensen 
Leder af Aalborg FRI-TID 

Katja Jørgensen 
Souschef, De Frivilliges Hus  

    
 

15:55  Social Vaccine-Banko  
Vi bliver alle klogere på social isolation under coronakrisen samtidig med, at der er 
mulighed for at vinde sociale bankopræmier. 
 

16:15-
16:30 

 Tak for i dag  
Afslutning ved Lene Johansen og Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i 
Danmark. 

 

 

Er du ikke tilmeldt endnu? Gå til: https://www.rodekors.dk/corona/folkemoeder 

 

 

https://www.rodekors.dk/corona/folkemoeder


 

 

 

 

PROGRAM 

BRUG FOR HINANDEN FOLKEMØDE 

Onsdag den 17. juni 2020 

Musikkens Hus, Aalborg 

 

18.00  Ankomst 

Det fysiske og det virtuelle rum åbner: Find din plads, skænk en kop kaffe og få hjælp til 
teknik.  
 

18.30  Hvorfor er der behov for en social vaccine?  

Velkomst ved aftenens vært: Lene Johansen. 
 

18.45  Borgmester-stafetten  
Thomas Kastrup-Larsen tager imod stafetten fra forrige folkemøde. 
 

18.55  Debat: Erfaringer i vores lokalområde  

Vi dykker ned i lokale erfaringer med og initiativer mod mistrivsel og ensomhed. Først 
gennem interviews med lokale ildsjæle, og dernæst med input fra deltagere i salen og 
hjemme i stuerne.  
 
Mød: Tina Ochsendorf 

Organisationsbestyrelsesformand i 
Himmerland Boligforening 

Dominic Sørensen 
Teamkoordinator Lektiehjælp, 
Ungdommens Røde Kors  

   
 

19.25  Stand-up show med Lasse Rimmer 
Lasse Rimmer giver sin udlægning af Danmark i coronaens tid. 

 
19.55  Debat: Den sociale vaccine  

Sammen med lokale eksperter og nøgleaktører taler vi om, hvad der kan gøres mod 
social isolation. 
 
Mød: Preben Astrup 

Konsulent i get2sport, 
Danmarks Idrætsforbund 

Kirsten Sværke 
Projektleder i Aktiv med 
demens 

Ole Nielsen 
Direktør i Himmerland 
Boligforening 

    
 

20.25  Social Vaccine-Banko  
Vi bliver alle klogere på social isolation under coronakrisen samtidig med, at der er 
mulighed for at vinde sociale bankopræmier. 
 

20.45-
21.00 

 Tak for i aften  
Afslutning ved Lene Johansen og Anders Ladekarl, generalsekretær i Røde Kors i 

Danmark. 

 
 

 

Er du ikke tilmeldt endnu? Gå til: https://www.rodekors.dk/corona/folkemoeder 

https://www.rodekors.dk/corona/folkemoeder

