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I skrivende stund er det få dage siden pladsen til den store dialog og demokratifestival, Folkemødet, lukkede telte og scener. De tusindvis af indtryk har knapt nået at
bundfælde sig. Ikke desto mindre er her nogle få kommentarer og nogle få billeder.
Ligeværds telt var velbesøgt under hele Fol-

Lige nu sidder vi og sender mails rundt

Jeg fik flere aftaler om kon-

kemødet såvel til samtaleduetterne som til

til alle de, der har deltaget i vores arrange-

takt og mulighed for fremtidig

debatter og workshops. Særligt Digisafe fik

menter, og laver opfølgning på de mange

samarbejde om nogle af vores

stor opmærksomhed. Vi blev igen bekræf-

nye kontakter der er skabt. Og der er i mit

sager: Klar til Start, Falck, Social

tet i, at Ligeværd har udviklet et redskab, der

perspektiv ingen tvivl om, at vi på den lan-

Entreprenører i nogle tilfælde

er stor interesse for også i forhold til andre

ge bane får valuta for de penge vi bruger på

helt nye og andre uddybning af

grupper end unge med særlige behov.

at deltage.

tidligere kontakter, hvor der kom

Det frivillige arbejde og samarbejdet mel-

Kirsten Fabian, regionskonsulent i

lem det offentlige og civilsamfundet var et

Landsforeningen Ligeværd: - Jeg synes,

stort emne i Ligeværds telt, og at dømme

det var rigtig spændende at høre, hvordan

I vores eget telt synes jeg, at

efter besøgstallene er det ikke kun Ligeværd

både lægestuderende og sygeplejestuderen-

alle events var velbesøgt, jeg tal-

der ser et stort potentiale i det. Folkemødet

de igennem frivilligt arbejde kunne opkvali-

te ca. 30 på de fleste og et par,

er som et stort netværksseminar, og der blev

ficeres til at opnå en større og bredere for-

hvor der var mere end fuldt hus

knyttet mange nye kontakter og holdt fast i

ståelse af udsatte borgere med særlige be-

med alle stole besat og flere stå-

gamle kontakter og samarbejdspartnere. Ik-

hov, så de senere i deres arbejdsliv kunne ar-

ende i teltåbningerne. Der var

ke mindst på det område er potentialet på

bejde med en større forståelse for denne

gode oplæg og levende debat-

Folkemødet meget stort.

målgruppe.

ter. Esben og andre formåede fint at få dia-

Her følger nogle få kommentarer i til-

fonstemme.

log mellem paneldeltagerne og med salen.

som vi kan få stor gavn og synlighed ud af.

Jens Thygesen, konsulent i Ligeværd:

Esben Kullberg, sekretariatschef i Li-

Det kan udbredes til mange andre målgrup-

- Folkemødet skaber nye relationer, der er

geværd: - Alle, både ansatte, medlemmer

per. Vi må måske have professionel hjælp til

guld værd for mig som person og for orga-

at Landsforeningen, frivillige, bestyrelses-

at få det ud NU, hvor det er nyt.

nisationen. Bornholm har skabt et fantastisk

knytning til dagene på Bornholm.

medlemmer og unge har ydet en helt formi-

Vi havde en god debat om Ressource-

rum for menings- og erfaringsudveksling, så-

dabel indsats i dagene på Bornholm. Og jeg

forløb, som blev hørt og delt med vigtige

vel på tværs af landet som på tværs af be-

håber, at alle sidder med samme fornemmel-

gæster. Her havde vi ramt et emne, som helt

folkningen. Har i dagene mødt og hørt folk

se som jeg, at det giver en helt særlig sam-

sikkert var relevant, og som vi ikke er ene om

give deres mening til kende inden for eget

menhængskraft, at have løftet et så stort ar-

at have fokus på.

fagområde, men bestemt også inden for om-

rangement i flok.
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Det er helt sikkert, at DigiSafe er et hit,

ansigter og håndtryk på en tele-

Jørgen Christensen, formand for DHI,

råder som ligger langt fra egen hverdag.

Ud ad til giver det synlighed. Alle de man-

Netværket Den helhedsorienterede Ind-

Under præsentation af vores nye app DI-

ge positive og imponerede tilkendegivelser

sats: - Folkemødet har været en fantastisk

GESAFE, kommer jeg til at stå overfor en

under Folkemødet gør godt. Det betyder, at

oplevelse af mangfoldighed og tusindvis af

gruppe fra fængselsvæsenet. Tænker umid-

der er mange der får øjnene op for organi-

ildsjæles engagement i Danmark. Folkemø-

delbart at de ikke har noget til fælles med

sationen og vores arbejde. I år kunne vi lige-

det er desuden et godt forum for at træffe

vores målgruppe, unge med særlige behov.

ledes se og høre, at flere, der havde besøgt

gamle venner/nye samarbejdspartnere og en

Må dog sande efter en god snak, at vi har

os sidste år, prioriterede at deltage i vores ar-

supermulighed for etablering af nye kontak-

ting til fælles, nemlig at udruste borgere med

rangementer i år.

ter og samarbejdspartnere.

så mange kompetencer som mulig.
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