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Det bornholmske folketingsmedlem og Socialdemokraternes udenrigsordfører Jeppe Kofod får et travlt program til Folkemødet, og som optakt i sin
deltagelse udtaler han.
– Folkemødet er Danmarks Jeppe Kofod (S).
største demokratiske værksted Arkivfoto: Jens-Erik Larsen
nogensinde og dermed en historisk begivenhed. Mit håb er, at vi vil opleve en fri demokratisk debat og løfte os ud over Christiansborg-politikken, der
ofte virker for taktisk og indforstået. Det er behov for en demokratisk debat mellem borgere, politikere, organisationer,
virksomheder og medier, der forholder sig til de udfordringer
Danmark og Bornholm står over for.
far

Den 10 måneder chinese crested-hund, som Tidende i
går kunne fortælle havde været forsvundet siden lørdag, blev fundet tirsdag eftermiddag, fortæller MarieLouise Ager i en mail.
Diesel, som hunden hed, var meget medtaget, hvorfor ejeren Heidi Andersen bragte den til dyrlægen, hvor
hunden sov ind kort efter ankomsten, skriver MarieLouise Ager – og takker alle, som hjalp med til eftersøgningen af hunden.
tøm
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Bornholm

Bornholms stemme
på menukortet
madkultur
Af Tove Laursen

Folkemødet byder ikke blot
på politiske taler og debatter. Der bliver også tid til
pølsenak og skåltaler for de
bornholmske fødevarer.
Endda ledsaget af praktisk arbejde med pølsefrestilling af toppolikere og kulturpersonligheder som Pia
Kjærsgaard, Helle Thorning
Schmidt og Bjørn Nørgaard,
kunstprofessor og manden
bag dronningens gobeliner.
De samler onsdag, torsdag
og fredag prominente gæster
omkring langbordet i Gæstgiverens have, og alle kan være
med. Det koster 200 kroner
at deltage i spisningen.
De tre vil onsdag, torsdag
og fredag kunne findes på

Gæstgiveren i Allinge, hvor
de fremstiller grillpølser af
rene bornholmske råvarer og
kl. 19.00 samler prominente
gæster til at dinere omkring
langbordet i Gæstgiverens
have.
Undervejs vil de og deres
gæster holde skåltaler over
emner som omfatter bornholmske oplevelser.
Hensigten er at få bornholmerne til at reflektere over
det »at være bornholmsk«,
over ’værtskab, at spise sammen – samt motivere de omkring 200 gæster på Gæstgiveren til at give deres bud på
den bornholmske madsjæl.
Det er Mmm – zonen for
madkultur, der står for arrangementet i samarbejde
med LAG Bornholm og klyngeprojektet på Bornholm,
og målet er at sætte Det Nye
Autentiske
Bornholmske

Køkken på det kulinariske
landkort.
Arrangørerne sætter i forbindelse med Folkemødet
og kokkekonkurrencen Sol
over Gudhjem 5000 postkort i omløb på Bornholm.
Her kan man deltage i en
konkurrence om en middag på en af bornholms bedste restauranter ved at svare
på hvad man mener er den
bornholmske yndlingsret og
hvor på Bornholm man helst
vil spise den.
Svarene skal give Mmmzonen for madkultur de ledetråde, der kan være med til
igen at få Bornholm tilbage
på det kulinariske landkort.
Pia Kjærsgaard lægger ud
onsdag, hvor de bornholmske værtinder Ingrid Boesen
og Hanne Nisbeth serverer
lokale lækkerier på Gæstgiveren.

Med sig ved langbordet
har Pia Kjærsgaard Politikens chefredaktør Bo Lidegaard, LO’s formand Harald
Børsting, DI’s formand Karsten Dybvad og integrationsog udviklingsminister Søren
Pind.
Torsdag er det oppositionen der indtager langbordet
med Helle Thorning Scmidt i
spidsen for et selskab af SF’s
formand. Willy Søvndal og
Det Radikale Venstres leder
Margrethe Vestager.
Alberte Winding og Jan
Rørdam spiller under middagen.
Fredag er der kulturpersonligheder omkring bordet. Kunstneren Bjørn Nørgaard dinerer og debatterer
med kunstner Jens Galschiøtt, kulturredaktør Anita Bay
Bundegaard og borgmester
Winni Grosbøll.

Folkemødet byder både torsdag og fredag
på et usædvanligt arrangement, hvor man
blandt andet kan høre to forskellige udgaver af, hvordan politiske beslutninger og
landets love bliver til og om, hvordan en
historie kan finde vej til medierne, fremgår
det af en pressemeddelelse.
»Politikeren og Lobbyisten« er en foredragsrække, som kommunikationsrådgiver
Lars Lindskov fra WATERFRONT Communications A/S gennem de seneste måneder
har gennemført sammen med en række
politikere fra forskellige partier, bl.a. med
Pia Olsen Dyhr fra SF, Flemming Damgaard Larsen fra Venstre og Rasmus Jarlov fra
Konservative.

På møderne giver politikerne et oplæg på
en halv time om arbejdet på Christiansborg
efterfulgt af et oplæg fra kommunikationsrådgiveren, der bl.a. fortæller om, hvordan
man som professionel lobbyist søger at påvirke beslutningsprocessen gennem dialog
med embedsfolk, politikere og medier. Arrangementerne inviterer publikum til at
stille spørgsmål til oplægsholderne og dermed få en god debat om, hvordan man kan
få indflydelse på den demokratiske beslutningsproces og dermed højne interessen for
politisk arbejde og konstruktiv dialog.
Pia Olsen Dyhr fra SF og Lars Lindskov gennemfører det ene »Politikeren &
Lobbyisten«-arrangement på Allinge Røgeri torsdag den 16. juni kl. 16., mens Flemming Damgaard Larsen og Lars Lindskov
gennemfører det andet »Politikeren &
Lobbyisten«-arrangement i Nordlandshallens Cafeteria fredag den 17. juni kl. 10.
far

Bæredygtig udvikling
Politikerne prioriterer stadig ikke, at vi skal
uddanne os til en bæredygtig livsstil. Der er
mere og mere tale om en uansvarlige tilflugt
i tavshedens fortrængelse. Mens det vi har
brug for er en politisk balanceakt
for bæredygtighed. Derfor tager Øko-net
til Folkemødet på Bornholm med et opråb
om mere politisk fokus på den folkelige bæredygtighed og Uddannelse for Bæredygtig
Udvikling, fremgår det af en pressemeddelelse fra Øko-Net.

Handling
Danmark har brug for handling og politisk
ejerskab på UBU-området. Derfor har Økonet i samarbejde med 92- gruppen – Forum
for Bæredygtig Udvikling - udarbejdet syv
anbefalinger til regeringen og Folketinget.
De anbefalinger blev præsenteret for regeringen og Folketinget den 10. november
2010 ved en halvvejskonference for FN-tiåret for UBU. Men ingen har endnu taget
dem alvorligt eller har indarbejdet dem i
deres politik, tilføjes det.
Under Folkemødet på Bornholm vil Økonet være til stede og invitere politikere og
andre interesserede til at tage stilling til de
syv anbefalinger. Vi må stille spørgsmålet:
Hvad skal Danmark gøre for at skabe uddannelse for en nødvendig bæredygtig omstilling, lyder spørgsmålet.
far

Teaterforeningen Bornholm byder – også – »Fakiren fra Bilbao« indenfor:

Teater for hele familien

Politikere og lobbyist

Oplæg

Jette Glavind Pedersen og andre medlemmer af Teaterforeningen Bornholm sørgede tirsdag eftermiddag for at sende programmet for den kommende sæson ud til medlemmer og til folk, som har været det inden for de seneste tre år. Der er pt
cirka 600 medlemmer. Foto: Jens-Erik Larsen

program

Af Torben Østergaard Møller

Ernst Jensen, formand for LO Bornholm, vil gerne opfordre at alle LO-medlemmer, til at kikke forbi og besøge LO-fagforeningernes aktiviteter og hilse
på disses repræsentanter.
Arkivfoto: Jens-Erik

Fagforeningerne er også
med på Folkemødet
Fagbevægelsen er også med på Folkemødet i Allinge i de kommende
dag.
LO-fagforeningerne vil sætte
fokus på forskellige emner, som
spænder fra fagbevægelsens kerneopgaver, såsom overenskomsterne med løn- og arbejdsforhold, til
medlemmernes sundhed og godt
befindende og videre til det »Skæve
Danmark«, som bliver mere og mere tydeligt, fortæller Ernst Jensen,
formand for LO Bornholm.
– Vil gerne opfordre at alle LOmedlemmer, herunder tillidsvalgte, til at kikke forbi og besøge LOfagforeningernes aktiviteter og hilse på disses repræsentanter, som i
forskellig grad vil være til stede på
Folkemødet, tilføjer han.
Metal har en stor »Sundhedspyramide«, hvor man sætter fokus på
sundhed og hvor man kan få taget
et sundhedstjek.
3F kører en kampagne, som sætter fokus på »Det skæve Folketing«,
hvor der sættes fokus på at der i dag
kun er ganske få valgt til Folketinget, som har en arbejderbaggrund.
Det betyder, at den lovgivning som

man vedtager, er med til at skævvride Danmark, mener 3F.
HK kører et tema »Vi er alle en
del af løsningen«, hvor man har fokus på ansættelsesvilkår, regler og
rettigheder, efteruddannelse samt
de unge.
FOA vil lave aktiviteter for børn
og unge, samt have fokus på uddannelse, stress og de generelle ting
i overenskomsterne.
Foruden disse aktiviteter, vil LOfagforeningernes ledelse, bestyrelser og andre være på Folkemødet
i forskelligt omfang og deltage i de
mange politiske arrangementer.
Lørdag vil LO-ligestilling, Socialdemokraterne og AOF lave et fælles
arrangement vedrørende ligestilling lokalt, nationalt og i EU.
LO’s formand Harald Børsting,
vil også være på Folkemødet. Der
sker bl.a. i et arrangement som Nyhedsbrevet A4 holder torsdag kl.
13.30. Her vil han sammen med
flere andre organisationsfolk og politikere, debattere de udfordringer
som fremtidens arbejdsmarked vil
stå over for.
ak.

Fokus på EU
Europabevægelsen vil under Folkemødet forsøge at sætte fokus på EU.
Fredag den 17. juni fra kl. 16.30 er
der i samarbejde med Toga Vinstue
en debat om Europas rolle i Verden. Europabevægelsen landsformand Erik Boel vil diskutere emnet
med Jeppe Kofod ( S) og Michael
Aastrup Jensen (V).
I løbet af torsdag, fredag og lørdag vil man kunne finde Europabevægelsen rundt omkring på Folkemødet.
– Vi deler hvervefoldere og slik-

Hvis man var lusket anlagt kunne
man tirsdag eftermiddag snige sig til
at overvære nogle af Bornholmerrevyens prøver på Rønne Theaters scene,
hvor holdet arbejder på højtryk op til
premieren den 24. juni.
Lidt lusket er man vel altid, men
dog ikke i en grad, så det her vil blive
afsløret, hvad der skete oppe på scenen.
Andet end:
– Hehe ...
Lovende ser det ud.
Ude i forhallen sad skuespiller Sofie Stougaard fordybet i en computer,
måske hun finpudsede et selvskrevet
nummer? Måske hun læste netaviser?
Måske hun var på Facebook?
Vi ved det ikke.
Men helt oppe på loftet, fortrængt
af revyen, ved vi, hvad der skete: Teaterforeningen Bornholms medlemmer
var forsamlet for at slikke frimærker
og forestå udsendelsen af programmet
for sæsonen 2011-12.
Der venter 18 forestillinger og fire
teaterrejser for medlemmerne og andre teaterinteresserede, og repertoiret
spænder vidt.
Et par nedslag:
– Vi glæder os til at se Gustav Wieds
»Skærmydsler« fra Riddersalen, siger
foreningens formand, Jette Glavind
Pedersen.
– Når vi kender de to damers evner ud i komikken, så bliver det godt.
Og det er længe siden, vi har set Jytte
Abildstrøm på Bornholm, så den forestilling måtte vi ha’.
Den anden dame er Daimi med efternavnet Gentle.
Og lad os fortsætte med, hvad teaterforeningsformanden kalder »en
rød tråd«:

Den var så fristende,
og så er der
to bornholmere med

For børn!

– Vi får også »Oluf Høst – Scener
fra en juleaften« med Preben Harris
og Christine Albrechtslund, som er
en premiere produceret af Svanekegaardens Teater sammen med Bornholms Teater, »Havfruemorderens
Datter« og »Nolde« fra Thy Theater,
siger hun.
Den røde tråd består i, at:
– Der er tale om forestillinger, som
handler om tre store kunstnere, siger
Jette Glavind Pedersen.
Oluf Høst, Jørgen Nash og Emil
Nolde.
– Mange bornholmere interesserer
sig for kunst og for kunstneren bag
kunsten, og vi har en aftale med Lars
Kærulf Møller fra Bornholms Kunstmuseum, som sørger for, at der hen
over vinteren på kunstmuseet kommer tre foredrag om netop de tre
kunstnere, siger hun.
Flere nedslag, drypdryp:
– Vi får også »Rain Man«, som er en
vidunderlig forestilling, som mange
måske vil huske fra filmen med Dustin Hoffman og Tom Cruise. Vi har
set et udpluk af udstillingen, og det
var så formidabelt godt, at vi med det
samme besluttede at købe den, siger
Jette Glavind Pedersen.

Deciderede familieforestillinger har
teaterforeningen ikke tidligere prioriteret, men i denne sæson sker det med
et stykke bygget over Bjarne Reuters
sprudlende roman »Fakiren fra Bilbao«.
– Den var så fristende, og så er der
jo to bornholmere med, siger Jette
Glavind Pedersen med reference til
Sofie Stougaard (der var hun igen!)
og Søren Hauch-Fausbøll, der ligesom Ole Thestrup er blandt de otte
medvirkende.
– Vi håber, børn, forældre og bedsteforældre tager godt imod sådan
en familieforestilling, og hvis det går
godt, vil vi nok prioriterer lignende
forestillinger til kommende sæsoner,
siger formanden.
Og man kunne blive ved, for der
kommer også både dukketeater for
voksne, et portræt af Lily Broberg –
udført af Liselotte Krogager, som i
1967 debuterede i »Annie Get Your
Gun«, hvor Daimi spillede hovedrollen, og så er der pludselig også sammenhængskraft dér – danseforestillinger, komik, idioti (»Idiotens historie«), en juleforestilling, en egenproduktion om Leonora Christina
og så videre. Det kan man læse om
i programmet, som blandt andet fås
på Rønne Theater, på biblioteker og i
øens brugser.

Frivillige på hospitaler
sundhed

poser ud til de forbipasserende og
håber vi kan få en god snak med deltagerne på Folkemødet. Europabevægelsens deltagere vil under mødet være iført en pink t-shirt med
sloganet: ”EU er frækt og sundt – vi
dyrker det året rundt!”, fremgår de
af en pressemeddelelse.
Lørdag vil Europabevægelsens
landsformand Erik Boel fortælle om
Det Danske Formandskab i Speakers’ Corner hos Bornholms Tidende. Det foregår fra klokken 10.
far

❞

Der er også et fint indspark til debatten om fodbold:
– Stykket »Hvid Stolthed« handler
om al den idioti, der kan vær omkring
fodbold, siger Jette Glavind Pedersen.
Svalegangen har ønsket at lave en
hyldest til det at kunne råbe og skrige
og give udtryk for frustration og glæde
i fællesskab, men med udgangspunkt
i tre forskellige typer, deriblandt en
kvinde, som ikke interesserer sig for
fodbold.

Flere af Region Hovedstadens hospitaler skal fremover inddrage flere frivillige. De skal også være med til at
skabe kontakt til andre frivillige tilbud som f.eks. besøgsvener.
Det er en af anbefalingerne fra regionens udvalg vedrørende ulighed i
sundhed og knytter sig specielt til patienter med såkaldte svage netværk,
fremgår det af dagsordenen til det næste forretningsudvalgsmøde.
Udvalget vedrørende ulighed i
sundhed har holdt en række møder

med fokus på problemstillinger i forhold til patienter med svage netværk,
for det er en risikofaktor i sig selv, beskrives det. Der tales bl.a. om sociale
grupper i samfundet og om andre kulturer. Ifølge udvalget har sociale netværk betydning for individets sundhedstilstand og er dermed også en
barriere i forhold til lighed i sundhed.
Forskning har vist, at personer med et
stærkt socialt netværk i mindre grad
bliver syge, at de kommer sig hurtigere efter sygdom, og at de har mindre
risiko for at dø tidligt.
Derfor går udvalgets anbefalinger
- udover inddragelse af frivillige - på,

at styrke samarbejdet på tværs af regionen og kommunerne for at sikre,
at der tages hånd om patienter med
svage netværk. Bl.a. skal der satses
på god kommunikation mellem hospitalerne og kommunerne i forbindelse med patienternes udskrivning.
Det anbefales også, at alle regionens
hospitaler arbejder målrettet for at
inddrage de pårørende. Endelig anbefaler udvalget også at ordningen med
socialsygeplejersker tilknyttet patienter med stofmisbrug skal gøres permanent og udbredes i hele regionen,
hvor det er relevant.
far

