Lørdag d. 15. juni
13.30-14:30 3 x Søren – Pind, Seerup og Skovgaard – taler ud.
Tre barndomsvenner fra Østermarie: Ex-politikeren, dommeren og præsten - gør
status på sunde værdier. Hvilke værdier holdt, og hvad har de betydet – for dem
selv personligt, karrieremæssigt og i forhold til samfundet?
Medvirkende: Søren Pind, fhv. minister og medlem af Folketinget . Søren Holm
Seerup, cand. jur., dommer ved retten i Lyngby. Søren Skovgaard Sørensen, præst
og generalsekretær i Luthersk Mission. Ordstyrer: Niels Chresten Andersen, Luthersk Mission.

15.00-16:00 Kampen om kønnet
Er køn noget vi er givet eller noget vi kan vælge? I løbet af få år har et helt nyt
syn på køn vendt op og ned på vores forståelse af hvad vi er. At være mand eller
kvinde er ikke mere så selvfølgeligt og kønsidentiteten er ikke længere bestemt
af vores biologi. Hvad betyder det for vores selvforståelse og vores forhold til
hinanden? Er køn blot en social konstruktion og noget vi føler? Skal vi ændre
vores grundlæggende menneskesyn og vores samfunds familieværdier af hensyn
til nogle få, som oplever sig anderledes?
Medvirkende: Christian Groes, Kønsforsker. RUC. Stig Grenov, formand for KristenDemokraterne.

Folk og Tro

Mød Folk og Tro på stand J43, Kæmpestranden
følg os på: www.facebook.com/folkogtro/
Læs mere detaljeret beskrivelse af events på:
https://program.folkemoedet.dk
Søg på: Folk og Tro

Torsdag d. 13. juni
13.30-14.30 Socialt udsatte - hvem er de, og hvad er udfordringen?
Indblik i de socialt udsattes virkelighed, og behovet for indsats fra samfund og
frivillige. Oplæg til samtale.
Deltagere: Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte. Ordstyrer: Palle
Kure, Indre Mission.

Torsdag d. 13. juni (fortsat)

Fredag d. 14. juni (fortsat)

15:00 -16:00Samfundsopgaven med PTSD-ramte veteraner

13:30-14:30 Diskrimineres religiøse friskoler i Danmark?

Nogle af danmarks udsendte soldater vender hjem fra tjeneste med Posttraumatisk stress (PTSD) Hvordan håndterer vi som samfund udfordringerne med
veteraner ramt af PTSD? Hvad kan løses politisk—og hvor må andre initiativer
supplere?
Medvirkende: Peter Hauge Madsen, sognepræst, Rønne. Peter Juel-Jensen (V),
viceskoleinspektør, folketingsmedlem, forsvarsordfører. Niels Chresten Andersen, veterankoordinator. Ordstyrer: Bjarke Friis, informationssekretær KFUMs
Soldatermission.

16:30-17:30 Værdier på spil
Hvor er samfundet og kulturen på vej hen? Undersøgelsen ”Den Danske Værdiundersøgelse” konkluderer bl.a.: Et kulturelt tilbageslag i Danmark, med dalende tillid til hinanden, konflikter og en flosset medborgermoral. Hvordan
udfordrer det traditionelle kristne værdier i samfunds– og kulturliv? Forsker
præsenterer undersøgelsen, som han står bag.
Medvirkende: Morten Frederiksen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt
Arbejde på Aalborg Universitet, København. Hans-Ole Bækgaard, formand for
Indre Mission.

Fredag d. 14. juni
10:30-11.30 Sådan gør 5 unge kristne verden til et bedre sted
Fem forskellige unge med forskellige fagligheder giver deres bud på, hvordan
de forbedrer verden. Kan økonomi redde verden? Kan litteraturvidenskab,
journalistik, kommunikation eller religionsvidenskab? Korte oplæg til dialog.
Medvirkende: Frederik Hauge, studerer kristendom, kultur og kommunikation.
Frederik Mejlgaard Vester, studerer erhvervsøkonomi. Sara Friis Børty, studerer
religionsvidenskab. Sarah Thun Madsen, journalist. Troels Nymann Eriksen,
studerer litteraturvidenskab. Ordstyrer: Eskild Lyngsøe, journalist og bestyrelsesmedlem Kristeligt Forbund for Studerende.

12:00-13:00 Åndsfrihed er det bedste guld, men hvad koster det?
Åndsfrihed, forstået som friheden til at leve, tænke, og tro ud fra sin personlige overbevisning siges at være under pres. Gælder åndsfriheden også for dem,
som ikke selv går ind for den? Er det overhovedet muligt at fastholde en forståelse af frihed for ånd – hvis et samfund bygges på rent sekulære værdier?
Hvad sikrer åndsfriheden? Dialog eller lovgivning?
Medvirkende: Henrik Højlund, sognepræst på Nørrebro, forfatter og debattør
Christian Langballe (DF), sognepræst, folketingsmedlem, kirkeordfører. Özlem
Cekic, rådgiver, foredragsholder, forfatter og debattør. Ordstyrer: Peder Østergård Jensen, Cand.theol, landssekretær i Evangelisk Luthersk Mission .

Kan S og DF lukke friskoler med mere end 50% forældre med ikke-vestlig
baggrund? To forskere stiller spørgsmålstegn ved, om det er i strid med
menneskerettighederne og dansk frihedslovgivning at tage statstilskud fra alle
friskoler med mere end 50% ikke-vestlige forældre. Deres synspunkt
fremlægges. Derefter debat om religiøse friskoler og åndsfrihed i Danmark.
Medvirkende: Marie Rønne Olsen, kandidat i religionssociologi, Københavns
Universitet . Ordstyrer: Lotte Hansen, journalist, Hansen & Ersbøl Agenda.

15:00-16:00 International mission: udvikling – eller kulturimperialisme?
Hvad kan og skal kirken, når det gælder udviklingsarbejde rundt i verden? Skal
vi i det hele taget yde udviklingsbistand til internationalt missionsarbejde? Eller
risikerer vi, at det bliver kulturimperialisme, når man kommer med ”bibel og
kors i den ene hånd og skolebøger og lægetaske i den anden”?
Medvirkende: Søren Skovgaard Sørensen, generalsekretær, Luthersk Mission
Morten Vest, filminstruktør. Ordstyrer: Karin Borup Ravnborg, journalist og
kommunikationsmedarbejder, Luthersk Mission .

16:30-17:30 Hvad er der galt med social kontrol?
Kan vi undgå social kontrol og hvornår bliver den negativ? Hvordan indretter vi
sunde fællesskaber, hvor deltagerne oplever frihed og respekt? Hvordan
balancerer vi mellem værdibaseret opdragelse og negativ social kontrol? Kan vi
bevare friheden til at handle på vores tro, værdier og overbevisning uden, at
det bliver oplevet som tvang og kontrol?
Medvirkende: Bente Boserup, seniorkonsulent i Børns Vilkår. Camilla Louise
Johnson, forfatter til bogen, ”Svært Barn har mange navne”, InsideOut
Jens Medom Madsen, generalsekretær i Indre Mission.

Torsdag d. 15. juni

Lørdag d. 15. juni (fortsættes på næste side)
10:30-11:30 Dåb til debat.
Hvad betyder dåben, og skal der en ny dåbspraksis til, for at dåben giver
mening for dagens dansker? Hvordan praktiserer vi dåben, så den giver mening
for dagens danskere?
Medvirkende: Marie Høgh, sognepræst og folketingskandidat. Hans-Ole
Bækgaard, formand for Indre Mission.

