
KULTURHUSET  
SKANDERBORG
Arrangeret af AOF – Kulturhuset Skanderborg – Skanderborg Kommunes Biblioteker
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GRATIS 
ADGANG

Var skolestruktur- 
   debatten ypperligt  
      nærdemokrati?

CASE



DET DANSKE DEMOKRATI  
SKAL FEJRES 9. OKTOBER
At det danske demokrati er blandt de bedste i virkelighedens ver-
den, er et udsagn, man ofte hører. Hvis dette udsagn er rigtigt, er 
det vigtigt, at vi påskønner, fejrer og kæmper for vort demokrati.  
Ja, måske endda minder hinanden om, at demokratiet ikke bare er 
en grundlovssikret rettighed, men måske også en skrøbelig livs-
form, som skal understøttes og hente næring af aktive menneskers 
kamp for et demokratisk styre.

Kamp skal der til i denne tid i lande, vi traditionelt har opfattet som 
demokratiske højborge, hvor demokratiet blev grundlagt for mere 
end 100 år siden. Kan man endda påstå, at den demokratiske 
praksis udfordres af både magthavere og misbrug af de sociale 
medier? Samtidig kan vi konstatere, at demokratiet har svært ved 
at rodfæstes i en række lande (eks. østeuropæiske lande), der 
tidligere havde autoritære styrer.



PROGRAM 
9. OKTOBER
10.00 - 10.15 
Åbning og velkomst

”Det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaael-
se og Respekt, som er Demokratiets Væsen. Hvis dette 
glipper, vil man uvægerlig falde tilbage til Magtkampen. 
[...] Saaledes forstaaet er Demokrati noget langt mere 
omfattende end en samfundsmæssig Styreform. Det er 
en livsform, der gælder alle Forhold, hvor Mennesker har 
med hinanden at gøre.”

- Hal Koch i kronikken ”Ordet eller Sværdet (1945)

Det er arrangørgruppens håb, at Hal Kochs fine og kloge ord 
om demokratiets væsen vil danne udgangspunkt for Demokrati-
dagens debatter.

Vi glæder os til at se jer lørdag 9. oktober kl. 10-14 samt til  
rækken af optaksarrangementer forud for Demokratidagen.
Vel mødt!

AOF, Kulturhuset Skanderborg, 
Skanderborg Kommunes Biblioteker

Åbning og velkomst v. Uffe Høj fra arrangørgruppen bag 
Demokratidagen 2021. 
Sted: Nedre Foyer

DIALOG
FOREDRAG 

DEBAT



Mød alle partier til kommunalvalget – Flygtningevenner –  
Projekt Højvang – Bydelsmødre m.fl. 
Sted: Nedre Foyer

10.15 - 14.00 
Boder fra foreninger m.fl.

Case om det danske demokrati med afsæt i forløbet om  
skolelukninger i Skanderborg Kommune 2019-2020.
Deltagere:  
Julie Abildgaard, Bjedstrup Skoles lokalområde  
Helene Simoni Thorup, Stjær Skoles lokalområde 
Charlotte Kirk, skolebestyrelsesformand Niels Ebbesen Skolen 
Anne Heeager, byrådsmedlem 
Trine Frengler, byrådsmedlem 
Bent Jacobsen, byrådsmedlem 
Martin Frausing, byrådsmedlem
Moderator: Grethe Bo Madsen, Ugebladet Skanderborg
Sted: Store Sal

10.15 - 11.15 
Hvordan kan nærdemokratiet praktiseres?  

Alle børn kan producere deres  
eget budskab på en badge. 
Sted: Biblioteket

10.15 - 14.00 
Mit budskab - på badge 



Formidling fra unge, om unge, lavet af unge og set af unge er 
de sidste ti år gået fra ingenting til en både reel og problema-
tisk magtfaktor. Også demokratisk. Bogaktuelle forsker ved 
CBS, Søren Schultz Hansen, tager  
debatten med nogle af dem, han  
skriver om i bogen: De unge      
Sted: Biblioteksscenen

10.15 - 11.30 
Op af sofaen og stem!

Få en snak med en række mennesker,  
du måske ellers ikke ville have mulighed  
for at møde i din hverdag. Du kan møde:  
En jøde – en flygtning – en hjemløs – en kraniosakral terapeut 
– en kristen – en veganer – en Fridays For Future – en muslim.
Sted: Nedre Foyer

11.00 - 12.00   &   12.30 - 13.30 
Menneskebiblioteket

10.15 - 11.00 
I affekt – studier i senmoderne politik og 
kultur
Forfatter Henrik Kaare Nielsen fortæller  
om sin anmelderroste bog, der beskæf- 
tiger sig med den rolle, som affekter  
spiller i politik og kultur i dag.
Sted: Sløngelsalen



Vi synger sange om frihed og demokrati.  
Akkompagnement af bibliotekschef Jens-Ole Winther. 
Sted: Store Sal

11.30 - 11.45 
Sange om frihed

Mød op til en spændende og livlig debat med debattører fra 
alle de partier, der stiller op til byrådet.
Moderator: Charlotte Strandgaard
Sted: Store Sal

11.45 - 12.45
Kommunalvalg 2021

Debattør og forfatter Pelle Dragsted (tidl. MF) fortæller om 
sin anmelderroste bog, hvor han sætter de socialistiske idéer 
om en demokratisering af økonomien på dagsordenen.  
Men hvordan kan økonomien styres mere demokratisk?
Sted: Biblioteksscenen

12.15 - 13.00 
Nordisk Socialisme

Debattør Özlem Cekic (tidl. MF)  
fortæller om Brobyggerne, som  
er en forening dannet på tværs af  
vores politiske og religiøse forskelle. 
Sted: Sløngelsalen

11.15 - 12.00 
Brobyggerne



Lars Boje Mathiesen (Nye Borgerlige)  
og Pelle Dragsted (Enhedslisten) disku- 
terer om ulighed er et rent onde, et nødvendigt onde eller  
slet ikke noget problem. Moderator: Ebbe Larsen.
Sted: Sløngelsalen

13.15 - 14.00 
Ulighed? 

Özlem Cekic i samtale med journalist Bettina Sønderskov om 
sit oplæg om Brobyggerne. Efterfølgende samtale om at være 
kvindelig politiker.
Sted: Store Sal

13.00 - 13.45 
Brobyggerne og kvinder i politik

Vi synger sange om frihed og  
demokrati. Akkompagnement af  
bibliotekschef Jens-Ole Winther.
Sted: Store Sal

13.45 - 14.00 
Sange om frihed

Der kan forekomme ændringer i programmet. 

12.30 - 13.30 
Menneskebiblioteket
Få en snak med en række  
forskellige mennesker. 
Sted: Nedre Foyer



Skanderborg Kommunes Biblioteker udbyder en håndfuld spændende 
arrangementer med en række udvalgte perspektiver på demokrati.

Grundlovsfest med separat program. 

11. september på Himmelbjerget 
Hotel Democracy

Lokalbetjent Kathrine Hackenberger og redaktør for Galten  
Folkeblad Niels Jørgensen fortæller.

16. september på Galten Bibliotek 
Overvågning og ytringsfrihed

Rapolitics afholder workshop med unge om rap og aktivisme.

22. september på Hørning Bibliotek 
Workshop for inviterede unge

”Corona er ingen undskyldning for at afskaffe demokratiet”  
v/ forsker, forfatter og globetrotter Jakob Linaa Jensen.

28. september på Skanderborg Bibliotek 
Corona og demokrati

Forfatter og pensioneret læge Peter Qvist fortæller om sin bog, 
der bl.a. omhandler retten til at bestemme over eget liv og død.

6. oktober på Ry Bibliotek 
Kan man blive for gammel til at bestemme selv?

Hent gratis billetter  
til bibliotekernes  
arrangementer på
bibliotek.skanderborg.dk

OPTAKT TIL  
DEMOKRATI- 
DAG 2021 PÅ  
BIBLIOTEKERNE


