
 

 

 
 

 

 
Folkemødet på Bornholm 

Arrangementer fra Innovationsnetværkene 
 

 

Torsdag den 13. juni 
 
 
Titel: 

Oplevelser - med hjertet det rette sted 

 
Arrangør: 
InViO - Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi og innovationsnetværkene under Rådet 
for Forskning og Innovation. 
 
Tidspunkt: 
Torsdag den 13. juni kl. 16.00 - 16.05 
 
Resumé:  
Vi taler meget om det - oplevelser. Det danske folk - og erhvervsliv - lever mere og mere af oplevelser, og 
de forbindes f.eks. med varer vi køber, ydelser fra det offentlige, og i det hele taget vores opfattelse af 
livets gang. Virksomheder arbejder med at opfinde nye oplevelser - de innoverer. Innovation er med til at 
styrke konkurrenceevnen i det danske erhvervsliv. 
  
Beskrivelse:  
Vi taler meget om det - oplevelser. Det danske folk - og erhvervsliv - lever mere og mere af oplevelser, og 
de forbindes f.eks. med varer vi køber, ydelser fra det offentlige, og i det hele taget vores opfattelse af 
livets gang. Vi oplever, og virksomheder arbejder med at opfinde nye oplevelser - de innoverer. Innovation 
er med til at skabe konkurrence i det danske erhvervsliv og i konkurrencen med udlandet. 
 
Der skal utraditionelle tiltag i brug - oplev det selv kl. 16.00 og bliv yderligere inspireret efterfølgende. 
 
Deltagere: 
InViO - Innovationsnetværk for Videnbaseret Oplevelsesøkonomi og innovationsnetværkene under Rådet 
for Forskning og Innovation. 
Herudover bl.a. direktør for Bornholms Hospital, Kurt Espersen og en lang række andre "aktører" 
 
 
Titel: 

Pind og Holdt - Sundhedsvæsenet - The American Way  

 

 



 

Arrangør:  
BioPeople og LIF 
 
Tidspunkt: 
Torsdag den 13. juni 16.15 – 17.00 
 
Resumé:  
Du har set dem rejse USA tyndt, mens de har debatteret det amerikanske samfund. Nu får du mulighed for 
at møde de to rejsefæller – politikeren Søren Pind og fotografen Jacob Holdt - på Folkemødet. Her sætter 
de spot på styrker og svagheder mellem Danmark contra USA, når det gælder tilgangen til sundhed, 
indretningen af sundhedsvæsenet og hvilket sundhedssystem, der er bedst til at udvikle sig og være på 
forkant. 
 
Hvad kunne amerikanerne lære af os - og hvad kunne vi lære af amerikanerne? 
 
Beskrivelse: 
Du har set dem rejse USA tyndt, mens de har debatteret det amerikanske samfund. Nu får du mulighed for 
at møde de to rejsefæller – politikeren Søren Pind og fotografen Jacob Holdt - på Folkemødet. Her sætter 
de spot på styrker og svagheder mellem Danmark og USA, når det gælder tilgangen til sundhed. 
 
Deltagere: 
Søren Pind, mf 
Jacob Holdt 
 
  
Titel: 

Fest, fashion og fynske forårsfornemmelser 

  
Arrangører: 
Innovationsnetværkene for Lyd, Lys, Livsstil og Markedsføring 
  
Tidspunkt:  
Torsdag den 13. juni kl. 20.00 - 23.00 
 
Resumé:  
Her finder du folkemødets mest innovative fest. Opskriften består af danske råvarer. Lige dele lyd og lys, 
rystet med innovativ fashion og smagt til med udsøgte fynske ingredienser. diskuter innovationsskabelse, 
hæng ud i de stemningsfulde omgivelser eller dans natten ind i godt selskab. 
  
Beskrivelse: 
Innovationsnetværkene for Lyd, Lys, Livsstil og Markedsføring er gået sammen om at skabe den bedste og 
mest stemningsfulde aftenfest på Folkemødet. Der er garanti for kvalitetslyd når Ronin indtager pulten og 
pakker alle ind i et behageligt lydtæppe. Ronin spiller sædvanligvis på diverse natklubber i det 
københavnske og er derudover garant for at skabe rammerne om en god fest som initiativtager til den 
årlige elektroniske festival RAW. På lyssiden dækkes vi ind af en af Danmarks dygtigste og mest kreative 
lysdesignere, der vil skabe en visuel og sanselig ramme om innovationsnetværkenes bæredygtige hus. For 
at sætte gang i festen får vi besøg af en håndfuld dansere fra granitøen. De vil på forskellige tidspunkter af 
aftenen showcase innovativt dansk modedesign for interesseret publikum. Sidst men ikke mindst skal 
smagssanserne også stimuleres. Derfor har vi allieret os med nogle fynske smagsentusiaster, der i løbet af 



 

aftenen vil udvide horisonten på interesserede. 
  
Deltagere: 
Innovationsnetværket Dansk Lyd, Innovationsnetværket Dansk Lys, Innovationsnetværket Livsstil, Bolig & 
Beklædning, Innovation Network: Market Communication Consumption med partnere: Ronin, TWENTY20, 
Obscura, Albani, Coisbo Beer, Bryggeriet Flakhaven, Gundestrup Mejeri & Bryghus, Indslev Bryggeri, 
Kerteminde Bryghus, Medici Beers, Midtfyns Bryghus, Bryggeriet Refsvindinge, Rise Bryggeri, Stensbogaard 
Bryghus, Bryggeriet Vestfyen, Ørbæk Bryggeri, Ø-Bryg, m.fl. 
  
 
 

Fredag den 14. juni 

 

Titel:  

Spørg vækstmonopolet - hvordan bliver Danske virksomheder effektive og konkurrencedygtige?  

 

Tidspunkt:  

Fredag den14. juni, kl. 09:30 – 10:15 (30) 

 

Arrangør:  

Danmarks Innovationsnetværk v/ Service Platform og Transportens Innovationsnetværk (TINV) 

 

Resumé:  
Hør Danmarks skarpeste vækstmonopol – Stine Bosse, erhvervskvinde, Erik Østergaard, DTL og Lars Nørby 
Johansen, erhvervsmand - komme med deres bud på, hvordan tre Bornholmske virksomheders 
vækstudfordringer tackles.  
 

Beskrivelse: 
Spørg vækstmonopolet - hvordan bliver Danske virksomheder effektive og konkurrencedygtige?  
 
Hør hvordan tre Bornholmske virksomheder gør deres til, at visionen om Danmark som et effektivt og 
konkurrencedygtigt samfund bliver til virkelighed – og hør hvilke udfordringer de bakser med, når det 
kommer til vækst og innovation.  
 
Det morgenfriske Vækstmonopol står klar til at debattere de tre virksomheders vækstudfordringer og de 
lover råt for usødet deres bud på, hvordan vækstudfordringer vendes til muligheder for øget effektivitet og 
konkurrencedygtighed.  
 
Glæd dig til selv at blive udfordret - Vækstmonopolet ikke er blege for at tage fat, der hvor det kradser, hvis 
Danske virksomheder skal have de allerbedste betingelser for at bliver effektive og konkurrencedygtige.  
 
Deltagere:  
Stine Bosse, Erhvervskvinde og Bestyrelsesformand 
Erik Østergaard, direktør, Dansk Transport & Logistik & bestyrelsesformand i TINV.  
Lars Nørby Johansen, erhvervsmand og årets Bestyrelsesformand 
 



 

Virksomheder fra Bornholm: 
Produktion: Michael Bladt, Hasle Refractories A/S - www.hasle-refractories.dk 
Byg/anlæg: Peter Hjort Hansen, PH Byg A/S - www.phbyg-bornholm.dk 
Fødevarer: Anna Niberg - Zehngraff, Karamelkompagniet A/S - www.karamelkompagniet.dk 
 
Moderator: Steen Sabinsky, direktør, Transportens Innovationsnetværk  
 
 
Titel: 

Jacob Riising interviewer Uddannelsesminister Morten Østergaard om innovation og vækst 

  
Arrangør: 
Styrelsen for Forskning og Innovation 
  
Tid: 
Fredag kl. 12.30 til 13.00 
  
Resumé: 
Kom og hør Jacob Riising få svar på de spørgsmål, du altid selv har haft lyst til at stille Uddannelsesminister 
Morten Østergaard. Hvad er innovation? Hvad har det med forskning at gøre? Hvad har forskere at gøre i 
de danske virksomheder? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Og meget mere... 

  
Beskrivelse: 
Kom og hør Jacob Riising få svar på de spørgsmål, du altid selv har haft lyst til at stille Uddannelsesminister 
Morten Østergaard. Hvad er innovation? Hvad har det med forskning at gøre? Hvad har forskere at gøre i 
de danske virksomheder? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvor interviewet ellers fører publikum og 
Uddannelsesminister Morten Østergaard hen, er ikke til at vide. 

  

Deltagere: 
Uddannelsesminister Morten Østergaard, Jacob Riising (Vært på Ramasjang m.m.) 
 
 
Titel:  

Folket - en hindring for grøn vækst?  

– hvem sidder med ansvaret for, at samfundet samlet set gør en indsats mod at fremme grønne initiativer 
der kan føre til grøn vækst? 
 
Arrangørerne: 
Offshoreenergy.dk, iPower og VE-net 
 
Tidspunkt: 
Fredag d. 14.06. 2013 kl. 13.30 - ca. 14.30 
 
Resumé:  
Er folket en hindring for et samfund med grøn vækst eller er spørgsmålet om vedvarende energi og 
vindmøller mere komplekst end dette? Kom og spil med i minirollespil om opførelsen af en vindmøllepark i 
et naturskønt område i Danmark. Oplev udfordringerne, tag diskussionen og se om DU kan være med til at 
løse problemerne. 

http://www.hasle-refractories.dk/
http://www.phbyg-bornholm.dk/
http://www.karamelkompagniet.dk/


 

 
Beskrivelse:  
Et mødelokale i en mindre provinsby i Danmark danner denne eftermiddag rammen om et vigtigt møde. En 
vindmøllepark skal bygges uden for byens grænser. Kommunen er ellevild, energiselskabet ser frem til en 
god forretning, men borgerne føler sig oversete – det er ikke en park til dem, den ødelægger deres skønne 
natur og larmer og støjer. Forhandlingerne er gået i hårknude og ingen ved om det lykkes at få løst 
konflikterne før det er for sent. Derfor har projektets partnere nu inviteret til møde i håbet om at løse 
konflikterne. Lokalet emmer af forventning og frustration. 
Kom og spil med i minirollespil om vindmøller og grøn vækst. Sidder du med en skør idé, som netop kan få 
forhandlingerne og projektet op at køre igen? Ved at deltage, får du indblik i nogle af de konflikter og 
problematikker, som kan stå i vejen for en ’grønnere’ fremtid og i hvor svært det ofte er at få både 
energibranchen, politikere og befolkningen på samme side i samarbejdet for et samfund med grøn vækst. 
 
Deltagere: 
Du deltager selv under kyndig vejledning af branchens fagfolk.  
 
 
Titel 

”Mere viden omsættes til værdi” 

 
Tidspunkt 
Fredag 14. juni kl. 16 - 17 
 
Arrangører: 
Innovationsnetværket for Livsstil Bolig og Beklædning, Innovationsnetværket for Materialeteknologi og 
Animation Hub 
 
Resumé:  
UFFE ELLEMANN-JENSEN OG MOGENS LYKKETOFT dyster på visioner for fremtiden. I brætspillet MAP OF 
THE FUTURE tegner og spiller de visionerne frem i selskab med deres politiske med- og modspillere. 
Folkemøde-deltagerne opstiller udfordringerne og belønner de bedste svar fra politikerne med point. 
 
Beskrivelse:  
ELLEMANN & LYKKETOFT dyster mod hinanden og deres politiske med- og modspillere om, hvem der har de 
bedste visioner for fremtiden i 2025. MAP OF THE FUTURE er et brætspil, hvor politikerne lander på 
spørgsmål om nye trends og udviklingstendenser i samfundet, som de giver deres bud på. 
I alt vil 3 hold med hver 2 politikere fra det samme parti deltage i brætspillet, som leder os frem til de 5 
bedste forslag til innovative tiltag, som kan være med til at ruste samfundet til bedre udnyttelse af de 
samfundsmæssige tendenser. Følg aktiviteten på Facebook. 
 
Deltagere:  
Uffe Ellemann-Jensen og Mogens Lykketoft plus 2 – 4 andre fremtrædende politikere fra forskellige 
politiske partier. 
 
 
  
Titel: 



 

Fest, fashion og fynske forårsfornemmelser 

  
Arrangører: 
Innovationsnetværkene for Lyd, Lys, Livsstil og Markedsføring 
  
Resumé:  
Her finder du folkemødets mest innovative fest. Opskriften består af danske råvarer. Lige dele lyd og lys, 
rystet med innovativ fashion og smagt til med udsøgte fynske ingredienser. diskuter innovationsskabelse, 
hæng ud i de stemningsfulde omgivelser eller dans natten ind i godt selskab. 
  
Beskrivelse: 
Innovationsnetværkene for Lyd, Lys, Livsstil og Markedsføring er gået sammen om at skabe den bedste og 
mest stemningsfulde aftenfest på Folkemødet. Der er garanti for kvalitetslyd når Ronin indtager pulten og 
pakker alle ind i et behageligt lydtæppe. Ronin spiller sædvanligvis på diverse natklubber i det 
københavnske og er derudover garant for at skabe rammerne om en god fest som initiativtager til den 
årlige elektroniske festival RAW. På lyssiden dækkes vi ind af en af Danmarks dygtigste og mest kreative 
lysdesignere, der vil skabe en visuel og sanselig ramme om innovationsnetværkenes bæredygtige hus. For 
at sætte gang i festen får vi besøg af en håndfuld dansere fra granitøen. De vil på forskellige tidspunkter af 
aftenen showcase innovativt dansk modedesign for interesseret publikum. Sidst men ikke mindst skal 
smagssanserne også stimuleres. Derfor har vi allieret os med nogle fynske smagsentusiaster, der i løbet af 
aftenen vil udvide horisonten på interesserede. 
  
Deltagere: 
Innovationsnetværket Dansk Lyd, Innovationsnetværket Dansk Lys, Innovationsnetværket Livsstil, Bolig & 
Beklædning, Innovation Network: Market Communication Consumption med partnere: Ronin, TWENTY20, 
Obscura, Albani, Coisbo Beer, Bryggeriet Flakhaven, Gundestrup Mejeri & Bryghus, Indslev Bryggeri, 
Kerteminde Bryghus, Medici Beers, Midtfyns Bryghus, Bryggeriet Refsvindinge, Rise Bryggeri, Stensbogaard 
Bryghus, Bryggeriet Vestfyen, Ørbæk Bryggeri, Ø-Bryg, m.fl. 
  
 

Lørdag 15. juni 
 

Titel: 

Et samfund med bæredygtig fødevareproduktion 

 

Arrangør:  

FoodNetwork og inSPIReFOOD 

 

Tidspunkt:  

Lørdag den 15. juni kl. 10-11 

 

Resumé: 
I 2050 skal vi brødføde 70 % flere mennesker, men ud fra samme mængde råvare og ressourcer, som i dag. 
Reduceret madspild og bedre råvareudnyttelse er vejen til både vækst og sikker fødevareforsyning. Kom og 
se, smag og hør, hvordan det får indflydelse på din husholdning. 
 

Beskrivelse  



 

Prøvesmag andechorizo. Når danskerne spiser and, foregår det enten Mortens Aften eller til jul. Af de 
ænder, der parteres, spiser vi bryst og lår – resten går til dyrefoder. Med henblik på en mere bæredygtig 
andeproduktion har Dansk And udviklet nye produkter, bl.a. andechorizo og carpaccio. 
 
Smag øl fra DTU Fødevareinstituttets Bryghus. Ølproduktion er en gammel og ressourcekrævende proces. 
En stor del af energien bliver brugt til kogning af urter, hvorved de rette enzymer og stoffer bliver 
tilgængelige for den videre ølbrygningsproces. DTU Fødevareinstituttets Bryghus har identificeret nogle af 
de vigtige enzymer, og ved at tilsætte dem under brygningen, kan man spare en hel del energi. 
 
Lær noget nyt. AgroTech har i samarbejde med Bornholms Erhvervsskole udviklet undervisningsmateriale 
om madspild og bæredygtighed. På udstillingen vil det være muligt at se og prøve dette materiale, som 
også giver relevante input til bæredygtig privat husholdning. 
 

Deltagere: 
Dansk And ved Martin Daasbjerg/Britt Sandvad.  
DTU Fødevareinstituttets Bryghus ved Jakob Neimann. 
 
 
Titel:  

Det Grønne Vækstmonopol 

 
Arrangør:  
Innovationsnetværket for Miljøteknologi 
Innovationsnetværket for Biomasse 

 
Tid:  
Lørdag den 15. juni kl. 13.00- 13.45 
 
Resumé:  
Kom og hør det Grønne Vækstmonopol diskutere dilemmaer relateret til Danmarks grønne omstilling. 
Lørdagens monopol består af en række eksperter, der ikke er bange for at sige hvad de mener. Én ting er  
sikker- det bliver aldeles fremragende! Så kom og deltag i den livlige debat. 
 

Beskrivelse:  
Verden står over for en ressourcekrise. Danmark har potentialet til at være med i front, når der skal findes  
grønne løsninger til produktion, forbrug og bortskaffelse. Men for at nå målet skal vi skabe rammerne for  
en grøn omstilling og miljøteknologisk innovation. Kom og hør Det Grønne Vækstmonopol diskutere  
dilemmaer fra virksomheder og universiteter, forbundet med det topaktuelle emne: Hvordan sætter vi fart  
på partnerskaber mellem offentlige og private aktører? Hvordan får vi bragt eksisterende teknologier i spil?  
Hvad er forbrugerens rolle i den grønne omstilling? Hvordan skaber vi gode rammebetingelser for  
forskning? Hvordan sikrer vi et stimulerende erhvervsklima? Hvordan hjælper vi nye grønne virksomheder i  
gang? Hvordan opnår vi udbredelse af energirigtige løsninger i kommunerne? Hvordan sikrer vi adgang til  
de nødvendige kompetencer? Vær med når Det Grønne Vækstmonopol diskuterer disse dilemmaer og  
mange flere og kårer dagens bedste dilemma.  
 
Deltagere:  
Morten Østergaard (Uddannelsesminister, Radikale Venstre) 
Anders Eldrup (Formand, Copenhagen Cleantech Cluster) 
Karen Klitgaard (Miljøpolitisk chef, DI) 



 

Ole Morten Petersen (Formand, DAKOFA) 
Ove Dalsgaard (Formand, Vestforbrændingen) 
 
 
Titel: 

IT og robotteknologi som vækstmotor – danske muligheder og markeder? 

 
Arrangør:  
Infinit og RoboCluster 
 
Tidspunkt: 
Lørdag kl. 16.00 – 17.00 
 
Resumé:  
Smag på Danmarks teknologiske fremtid, når der åbnes for debat om de danske muligheder for at lade IT, 
digitalisering og robotteknologi være omdrejningspunktet for fornyede danske vækstmuligheder og 
markeder. Efter debatten kan du også prøve et par konkrete bud på dansk robotteknologi og IT  
  
Beskrivelse:  
Infinit og RoboCluster byder op til debat om de danske muligheder og behov for vækst og øget 
konkurrencekraft gennem brug IT, digitalisering og robotteknologi. Mød Infinit og RoboCluster, og deltag i 
debatten om, hvorfor IT og digitalisering i dag er så integreret en del af vores samfund, at vi tager det for 
givet, at vi kan stort set alt når som helst og hvor som helst – samtidig med at kun ca. 30 pct. af dansk 
produktion bygger på intelligente løsninger.  Infinit vil sætte fokus på, hvorfor IT og digitalisering spiller en 
helt afgørende rolle og har betydning for den måde, vores samfund fungerer på, hvad enten vi taler om 
sundhedsvæsen, transport, produktionssystemer, myndigheder eller forvaltninger. RoboCluster vil herefter 
grave dybere i behov og muligheder for at geare dansk fremstillingsindustri til fremtidig konkurrence 
gennem brug af intelligent robotteknologi. Efter debatten kan du prøve kræfter med et par konkrete bud 
på dansk robotteknologi og IT – fra de to netværks hverdag 
 
Deltagere: 
Professor Kim Guldstrand Larsen, InfinIT 
Teknisk projektleder Jens Alsted Hansen, InfinIT 
Sekretariatsleder Bjarke Nielsen, RoboCluster 
Marketing- og kommunikationsansvarlig Morten Thrysøe, RoboCluster 
Erhvervsudviklingschef Steen Hoeck Klausen, DS håndværk og industri 
Der ud over vil der komme to endnu ikke navngivne gæstetalere fra Energivirksomheder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


