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   Fra foreningen og redaktionen 
      Efter en lang aktivitetspause, forårsaget af corona-nedlukningen, formidler vi i dette nummer af OPSLAGS- 
      TAVLEN en række aktiviteter i september-oktober 2021, som er samfundsmæssigt, kulturelt og social- 
      politisk relevante og inspirerende. Ikke nødvendigvis aktiviteter, som Socialpolitisk Forening Hovedstaden  
      arrangerer – evt. i samarbejde med andre – men også nogle, som arrangeres af helt andre aktører.  

      Aktiviteterne tematiserer sig omkring historie og kultur, litteratur og musik, klimaretfærdighed og grøn om- 
      Stilling, over kvinders ret til at bestemme over deres egen krop, ligestilling og lige løn, til beskyttelse af børns  
      og unges fysiske og psykiske sundhed og trivsel og børns, og unges rettigheder i sociale sager, herunder  
      anbringelser, samt juridiske og etiske opmærksomhedspunkter ved brugen af kunstig intelligens i offentlig 
      forvaltning. 

      Der vil utvivlsomt meget snart dukke flere informationer op på Folketingets Kalender om både åbne samråd,  
      og møder i Salen som det vil være godt at følge med i – bl.a. forhandlingerne om finansloven for 2022, som  
      blev fremsat den 30. august, og var sat til 1. behandling i Salen den 9. september … men lige nu bliver  
      kalenderen for møder i Salen opdateret for bare en uge af gangen. – Tjek på linket  
      https://www.ft.dk/da/dokumenter/moeder-i-salen/ugeplaner 

      I Socialpolitisk Forening Hovedstaden har vi i skrivende stund flere aktiviteter i støbeskeen; de vil successivt  
      blive meldt ud direkte til foreningens medlemmer og på vores hjemmeside, på https://www.socialpolitisk.dk,  
      og FB https://www.facebook.com/Socialpol 

     – Næste nummer af foreningens nettidsskrift SOC DOK – platform for socialpolitisk dokumentation og debat  
      udkommer her i september måned. 

 

 

TIL DIN KALENDER – klik på en overskrift for at komme til indholdet: 
  
Onsdag den 15. september i Landstingssalen på Christiansborg, kl. 9.00-11.00 
Høring om onlinepornoens påvirkning af børn og unge, arr. Folketingets Ligestillingsudvalg 

Onsdag den 15. september på linket https://deo.dk/rejser/  kl. 14.00-17.00  
Online-rejse til Spanien – tag med DEO på informations- og opdagelsesrejse 

Onsdag den 15. september på Københavns Universitet (og online), kl. 17:15 - 18:30 
Vaccinediplomati og abort – oplæg og debat om EU og sundhed, arr. DEO, RIKO og KU 

Torsdag den 16. september i Københavns Stadsarkiv, Rådhuset, kl. 15.30-17.00 
Omvisning i magasinerne: 700 års københavnerliv med antikke spor 

Lørdag den 18. september med løbsstart kl. 13.00, i hhv. Valby/Sydhavnen og Gellerupområdet 
Løb Mellem Husene – i de almene boligområder, arr. Danmarks Almene Boliger    

 

https://www.ft.dk/da/dokumenter/moeder-i-salen/ugeplaner
https://www.socialpolitisk.dk/
https://www.facebook.com/Socialpol
https://deo.dk/rejser/
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Lørdag den 18. – søndag den 19. september i Mellemfolkeligt Samvirke, begge dage fra kl. 9.00 
ACTION DAY – festival med fokus på klimaretfærdighed, antidiskrimination, sociale bevægelser, kreativ 
aktivisme og internationale perspektiver 

Mandag den 20. september i Hillerød madmarked, Slangerupgade 6, kl. 17.00-19.30 
Borgermøde om den grønne omstilling, arr. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AOF 

Tirsdag den 21. september i Café Tranquebar, kl. 19.00-20.30  
I Afrika fødes der ikke drenge – kun mænd, samtale ml. digteren Alexandre Nsoni og Pelle Hvenegaard 

Tirsdag den 21. september i Teatersalen, Farum Kulturhus, kl. 19.00-21.00 
Debatmøde om den danske indvandrings- og flygtningepolitik med Morten Kjærum, Raoul Wallenberg 
Institute, og Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund, arr. Immigrantmuseet 

Onsdag den 22. september på linket https://deo.dk/rejser/  kl. 14.00-17.00  
Online-rejse til Nordmakedonien – tag med DEO på informations- og opdagelsesrejse 

Onsdag den 22. september i Café Tranquebar, kl. 19.00-20.00 
Engle i mit cockpit – Carsten Jensen i samtale med forfatteren m.m. Stephan Grabowski 

Fredag den 24. september på Egedal Rådhus, 3650 Ølstykke, kl. 18.00-20.30 
Borgermøde om den grønne omstilling, arr. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AOF 

Onsdag den 29. september i Folketinget, kl. 14.00 – ca. 15.00 
Åbent samråd med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard om at mindske uligelønnen mellem 
kvindedominerede og mandsdominerede fag 

Onsdag den 29. september på linket https://deo.dk/rejser/  kl. 14.00-17.00  
Online-rejse til Litauen – tag med DEO på informations- og opdagelsesrejse 

Torsdag den 30. september på KP Campus Carlsberg, kl. 9.00-15.30 
Konference: Kærlighed i professionen. Har anbragte børn ret til kærlighed? 

Torsdag den 30. september hos 3F i Kastrup, Saltværksvej 68, kl. 17.00-19.30 
Borgermøde om den grønne omstilling, arr. Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AOF 

Lørdag den 2. oktober i Mellemfolkeligt Samvirkes lokaler, kl. 14.30-17.00 
Debat om udfordringer i arbejdet med børn og unges rettigheder i sociale sager, og uddeling af 
Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT 

Onsdag den 13. oktober i Københavns Stadsarkiv, Rådhuset, kl. 15.30-17.00 
Da byrådet blev smidt på porten. Foredrag om Struensee og de tre vilde år med trykkefrihed 1770-73 

Mandag den 18. – fredag den 22. oktober i Ragnarock i Roskilde, dagligt mellem kl. 10.30-16.30 
Gådejagt i efterårsferten: Er I der Roskilde? Ragnarock Mystery Walk 

Mandag den 18. – fredag den 22. oktober i Ragnarock i Roskilde, dagligt kl. 12.00-13.00 
Omvisning i efterårsferien: Ragnarock Highlights 

Tirsdag den 19. & torsdag den 21. oktober i Ragnarock i Roskilde, begge dage kl. 13.30-14.30 
Hegnet er væltet! Roskilde Festival i 50 år  

Fredag den 29. oktober på linket https://www.tilmeld.dk/webkunstige21/signup,  kl. 10.00-11.30 
Webinar: Brugen af kunstig intelligens i den offentlige forvaltning - hvilke juridiske og etiske 
opmærksomhedspunkter skal du være opmærksom på? arr. Københavns Professionshøjskole (KP) 
 
 
 

 

 

https://deo.dk/rejser/
https://deo.dk/rejser/
https://www.tilmeld.dk/webkunstige21/signup
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Folketinget: Høring om onlinepornoens påvirkning af børn og unge 
Onsdag den 15. september kl. 9.00-11.00 i Landstingssalen på Christiansborg 

Folketingets Ligestillingsudvalg holder høring om onlinepornoens påvirkning af børn og unge: Pornoen har med den 
digitale udvikling aldrig været nemmere at få adgang til. Med få clicks kan børn og unge få fri adgang til et næsten 
endeløst indhold af videoer og billeder. Algoritmer og software udvikles konstant for at fastholde brugerne og 
introducere dem for fortsat mere grænseoverskridende indhold. Men hvordan påvirker onlinepornoen børn og unge 
i deres forhold til krop, køn og seksualitet? Og hvordan ruster vi dem til at kunne navigere rundt i dette felt? Har vi 
brug for mere regulering af adgangen til porno, eller skal man sætte ind mod produktionen og distribueringen af 
porno? Ligger ansvaret hos politikerne, forældrene, skolerne eller de unge selv? 

Høringen stiller skarpt på disse spørgsmål, hvor eksperter, fagfolk og professionelle vil udlægge den aktuelle 
forskning, situationen set fra børnenes perspektiv og erfaringer med håndtering af problemstillingen. 

Programmet kan donwloades her. 

Høringen er åben for alle, men tilmelding er nødvendig. Tilmelding skal ske senest tirsdag den 14. september kl. 12. 
Der er et begrænset antal pladser til høringen, og pladserne vil blive fordelt efter først til mølle-princippet. 
Tilmelding sker på https://tilmeld.events/hoeringomonlinepornoenspaavirkning/signup 

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen på grund af sikkerhedstjek, og det 
anbefales derfor at møde op ca. en halv time, inden høringen starter.  

OBS! Har du ikke mulighed for at overvære høringen, bliver den vist live på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk. 
Optagelsen vil efterfølgende kunne ses på hjemmesiden og under "TV fra Folketinget". Desuden vises høringen 
forskudt på Folketingets tv-kanal.  

 

Online-rejse til Spanien – tag med DEO på informations- og 
opdagelsesrejse 
onsdag den 15. september fra kl. 14.00-17.00 . Tilmelding på linket https://deo.dk/rejser/ 

Under corona’en udviklede DEO (Demokrati i Europa) konceptet online-rejser, som VELUX FONDEN nu har støttet 
med 1 mio. kr., så at DEO gennem de næste 16 mdr. kan arrangere online-rejser til 40 lande i Europa. – Rejserne vil 
være informative, samtidig med at det er hyggeligt og rart at være med.  

DEO’s rejseteam hjælper med online-deltagelsen: Bl.a. med en testtime forud for hver rejse, tekniske vejledninger og 
tilbud om telefonisk hjælp.  

Deltagelsen er gratis og rejserne foregår hver onsdag kl. 14-17, sidste gang den 14. december 2022.   

Vaccinediplomati og abort – oplæg og debat om EU og sundhed 
Onsdag den 15. september kl. 17:15 - 18:30 på Københavns Universitet, lokale 23.0.49, Emil Holms Kanal 
4, 2300 S. – RIKO (Rådet for International Konfliktløsning) i samarbejde med DEO og Københavns 
Universitet præsenterer:  
Da corona’en ramte Europa i februar 2020 ramte den på én gang EU, medlemsstaterne og de enkelte borgere. 
Ledere gik i panik, grænsebomme kom op, samfund blev lukket ned. Hver EU-medlemsstat håndterede krisen på sin 
egen måde: der opstod en svensk, en græsk, en ungarsk model. 

Efter en tøvende start kastede EU sig ud i først fælles indkøb af beskyttelsesudstyr, siden medicin og vacciner. Det 
fælles indkøb skulle hjælpe hele EU og kunne kun lykkes, hvis alle stod sammen, viste solidaritet og ansvar og ydede 
deres bedste. Med andre ord: det kunne kun gå galt. Resultatet blev produkter af tvivlsom kvalitet til overpriser, 
forhandlet gennem hemmelige kontrakter. 

Corona-pandemien genaktiverede de nationale grænser og satte gang i diskussionen om, hvorvidt der bør være en 
fælles europæisk sundhedspolitik, selvom sundhed formelt er en national kompetence. I januar gik det så vidt, at EU 
kortvarigt lukkede grænsen mellem Irland og Nordirland for at forhindre vacciner i at forlade EU efter Brexit. 

https://www.ft.dk/udvalg/udvalgene/LIU/kalender/56334/-/media/809de47eca914cfe8017836dfd903cfc.ashx
https://tilmeld.events/hoeringomonlinepornoenspaavirkning/signup
http://www.ft.dk/
https://deo.dk/rejser/
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Midt i corona-vinteren gik millioner pludselig på gaden i Polen og demonstrerede og trodsede dermed både kulden 
og forsamlingsforbuddet. Den i forvejen stramme abortlovgivning var nemlig blevet så stram, at abort de facto var 
forbudt. Europa-Parlamentet og mange andre støttede de polske kvinder, mens den polske regering hævdede, at det 
var et nationalt anliggende. 

Påvirkede den europæiske integration abortlovgivningen i Irland? Bør Danmark tilbyde gratis abort til polske 
kvinder? Bør sundhed være det nye sikkerhedsfællesskab? 

Oplæg ved Sara Dybris McQuaid og Vibe Termansen. – Sara Dybris McQuaid er forperson i RIKO og konfliktforsker på 
Aarhus Universitet med speciale i Nordirland. Vibe Termansen er senioranalytiker i DEO, journalist og forfatter med 
speciale i Polen og Centraleuropa. 

Debatten er del af debatrækken Europæiske Spændingsfelter. At bevare fred, forhindre konflikt og styrke den internationale 
sikkerhed er et af de centrale mandater i det europæiske samarbejde. EU har ry for at nedtone konflikter ved at omdanne 
højspændt politik til lavtekniske spørgsmål. I debatrækken spørger arrangørerne: Hvordan fungerer den strategi sammen med 
det nationale niveau, hvor konflikt kan være afgørende for at mobilisere vælgere? 

Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig, på https://deo.dk/debat/eu-og-sundhed-vaccinediplomati-
abort-og-hjaelpepakker/#form-anchor 

Det er også muligt at deltage online i debatmødet. Du skal blot vælge, at du deltager online i tilmeldingsformularen 
og så modtager du et link samme dag, som debatten foregår. Linket skal du bruge til at logge på mødet fra din 
computer. 

 

 

700 års københavnerliv med antikke spor – omvisning i magasinerne, 
hvor der normalt ikke er adgang for publikum 
Torsdag den 16. september kl. 15.30-17.00 i Københavns Stadsarkiv, Københavns Rådhus, 1650 V 

Antikken i København er meget andet end kunst, arkitektur og litteratur. I hele byens omkring tusind år lange 
historie satte arven efter antikken sit præg på byen og københavnernes hverdagsliv. På denne arkivomvisning går vi 
på jagt efter de spor, antikken har sat sig i Københavns Stadsarkivs samlinger. Vi ser på middelalderpergamenter, 
hospitalsjournaler, retsdokumenter, skolepapirer og meget andet, der alt sammen viser, hvordan antikken og ikke 
mindst dens sprog var en helt naturlig del af bylivet gennem århundreder. Guide er arkivar Peter Wessel Hansen. – 
Arrangementet afholdes i forbindelse med Golden Days-festivalen. – Deltagelse: 50 kr., billet (venteliste) reserveres 
på billetto.dk, linket https://billetto.dk/e/omvisning-antikken-i-arkivet-700-ars-kobenhavnerliv-med-antikke-spor-
billetter-555737 

 

 

 

Stadsarkivets omfattende 
samling rummer 
dokumentation 
om Københavns udvikling og 
indbyggere. Det ældste 
dokument er et privilegium 
fra 1275. 

 

 

 

 

https://deo.dk/debat/eu-og-sundhed-vaccinediplomati-abort-og-hjaelpepakker/#form-anchor
https://deo.dk/debat/eu-og-sundhed-vaccinediplomati-abort-og-hjaelpepakker/#form-anchor
https://billetto.dk/e/omvisning-antikken-i-arkivet-700-ars-kobenhavnerliv-med-antikke-spor-billetter-555737
https://billetto.dk/e/omvisning-antikken-i-arkivet-700-ars-kobenhavnerliv-med-antikke-spor-billetter-555737
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Løb Mellem Husene – i Valby/Sydhavnen (og i Gellerupområdet) 
Lørdag den 18. september med start kl. 13.00 arrangerer Danmarks Almene Boliger et løb med et ”twist” 

BL – Danmarks Almene Boliger skriver på sin hjemmeside: ”Løberuterne går nemlig igennem forskellige almene 
boligområder i Danmark, som du måske ikke kender, men helt sikkert er et besøg værd. 

Løb Mellem Husene er et løb for alle på tværs af alder og fysik. Du kan vælge at gå eller løbe ruten. Det handler om 
at være sammen og have det sjovt. Så kom og vær med, hvad enten du er en uerfaren løber, der ønsker at komme i 
gang, en rutineret løber, der ønsker en god træning, eller hvis du bare gerne vil gå en dejlig tur gennem lokalområdet 
med venner eller naboer. 

Løb Mellem Husene er også for dig, der er nysgerrig på at udforske de almene boligområder og finde nye ruter at 
bevæge dig igennem byen på. 

Lørdag den 18. september 2021 går løbet gennem Valby/Sydhavnen i København og Gellerupområdet i Århus. Efter 
løbene er alle inviteret til mad, drikke og hyggelige aktiviteter ved målstregen. 

Tilmelding (med yderligere praktisk information) til løbet i Valby/Sydhavnen på https://bl.dk/politik-og-
analyser/temaer/loeb-mellem-husene-i-valby-og-aarhus/loeb-i-valbysydhavnen/, og til løbet i Gellerupområdet på 
https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/loeb-mellem-husene-i-valby-og-aarhus/loeb-i-gellerup/ 

 

 

Mellemfolkeligt Samvirke: Action Days 
Lørdag den 18. og søndag den 19. september, begge dage fra kl. 9.00, holder MS Action Days  
i hovedkvarteret på Fælledvej 12, 2200 N 

Action Days er en weekend lang 
festivalbegivenhed, hvor MS inviterer 
medlemmer, aktivister, andre NGO’er, 
nøglepersoner inden for sektoren og mange 
andre mennesker til at møde hinanden, blive 
inspireret, diskutere og finde sammen omkring af 
skabe forandring for en retfærdig og mere 
bæredygtig verden. Programmet strækker sig fra 
lørdag til søndag og rummer både fællesspisning 
og mulighed for overnatning i sovesal. 
Arrangementet er åbent for alle – fra 
medlemmer af Mellemfolkeligt Samvirke til 
frivillige og folk, der gerne vil engagere sig i 
kampen for en bedre verden. 

Programmet fokuserer på klimaretfærdighed, antidiskrimination, sociale bevægelser, kreativ aktivisme og 
internationale perspektiver og består af en række workshops, foredrag, præsentationer og inspirerende taler. – Læs 
mere på https://www.ms.dk/actiondays 

Programmet rummer både have workshops og talks på dansk og engelsk, og kan downloades her [link til dokumentet 
indsættes!]. 

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendigt med henblik på planlægningen og ud fra et ønske om at undgå 
madspild. Tilmelding på https://www.ms.dk/actiondays 

 

 

FH og AOF: Borgermøde om den grønne omstilling 
Mandag den 20. september kl. 17.00-19.30 i Hillerød madmarked, Slangerupgade 6, 3400 Hillerød 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)  og AOF skriver i invitationen: ”Nødvendigheden af at tage hånd om vores 
klima og iværksætte en seriøs grøn omstilling er inden for de senere år blevet tydelig for alle. Vi hører ambitioner fra 

https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/loeb-mellem-husene-i-valby-og-aarhus/loeb-i-valbysydhavnen/
https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/loeb-mellem-husene-i-valby-og-aarhus/loeb-i-valbysydhavnen/
https://bl.dk/politik-og-analyser/temaer/loeb-mellem-husene-i-valby-og-aarhus/loeb-i-gellerup/
https://www.ms.dk/actiondays
https://www.ms.dk/actiondays
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politikere, interesseorganisationer og erhvervsliv, men hvordan skal vi egentlig drive den grønne omstilling? Hvad 
mener borgerne? Hvilke bekymringer og forventninger må vi som samfund tage højde for?” 

På baggrund af spørgsmål som disse, afholder FH Hovedstaden og AOF borgermøder i 6 kommuner i forbindelse med 
kommunalvalget d. 16. november 2021. Her får borgerne mulighed for at komme til orde med forslag til den grønne 
omstilling i en dialog med deres kommunalpolitikere. Formålet er borgerinddragelse i debatten om den grønne 
omstilling samt lyttemøde for lokalpolitikerne. 

Der vil blive serveret lidt let at spise samt drikkevarer. Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig, på linket 
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturvidenskab/aof-nordsjaelland-hillerod/3421211002/borgermode-om-
gron-omstilling/18613/ 

Evt. spørgsmål kan rettes til FH-Hovedstaden: Sophie Anthon Buhl på 81 77 36 88 eller sophie@fhhovedstaden.dk . 
 

 

 

Alexandre Nsoni i samtale med Pelle Hvenegaard: I Afrika fødes der 
ikke drenge – kun mænd 
Tirsdag den 21. september kl. 19.00-20.30 i Tranquebar Travel Bookshop & Café, Borgergade 14, 1300 K 

I Afrika fødes der ikke drenge – kun mænd er 25-årige Alexandre Nsonis første digtsamling. Det var et tilfældigt 
møde mellem ham og Pelle Hvenegaard der gjorde, at udgivelsen af digtsamlingen blev en realitet. 

Det er en poetisk og mørk selvbiografi om flugten fra Den Anden Congokrig over Angola til Danmark. Det er historien 
om mødet med Danmark og danskerne, om at være anderledes og fremmed, og om en krig, der kaster lange  
skygger. 

Nsoni skåner ingen, hverken danskerne, pædagogerne, sine 
forældre eller sig selv, i den rå, ærlige og vigtige fortælling om en 
ung flygtnings skæbne – en skæbne, der alt for tidligt gør ham til en 
ung veteran i sit eget liv. 

Dør og café åbner kl. 18.30. Tranquebar skal se gyldigt corona-pas 
ved indgangen. 

Billet á 50 kr. købes på billetto.dk: https://billetto.dk/e/alexandre-
nsoni-og-pelle-hvenegaard-billetter-562250 [medlemmer af 
Tranquebar kan købe en gratis billet til arrangementet] 

 

 

 

Debatmøde om den danske indvandrings- og flygtningepolitik 
Tirsdag den 21. september kl. 19.00-21.00 i Teatersalen, Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum 

Mød Socialdemokratiets udlændingeordfører Rasmus Stoklund i samtale med Morten Kjærum, direktør for Raoul 
Wallenberg Institute i Lund, når de udveksler erfaringer og vurderinger af den danske indvandrings- og flygtninge-
politik, ser ind i fremtiden og diskuterer med publikum. Debatten styres af museumsinspektør Emma Barnhøj 
Jeppesen og journalist Ole Hammer.  
Mødet er et led i en møderække om ”Indvandringens Univers”. Første møde i møderækken fandt sted med 
udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i januar 2020 umiddelbart før Corona-epidemien satte en 
midlertidig stopper for museets aktiviteter. Immigrantmuseet holder åbent efter mødet.  
Gratis adgang, men tilmelding senest 19. september på indvandrerhistorisk.selskab@gmail.com 

 

 
 

https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturvidenskab/aof-nordsjaelland-hillerod/3421211002/borgermode-om-gron-omstilling/18613/
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/naturvidenskab/aof-nordsjaelland-hillerod/3421211002/borgermode-om-gron-omstilling/18613/
mailto:sophie@fhhovedstaden.dk
https://billetto.dk/e/alexandre-nsoni-og-pelle-hvenegaard-billetter-562250#event-bookmarks-anchor
https://billetto.dk/e/alexandre-nsoni-og-pelle-hvenegaard-billetter-562250
https://billetto.dk/e/alexandre-nsoni-og-pelle-hvenegaard-billetter-562250
mailto:indvandrerhistorisk.selskab@gmail.com
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Online-rejse til Nordmakedonien – tag med på info- og opdagelsesrejse 
onsdag den 22. september fra kl. 14.00-17.00 . Tilmelding på linket https://deo.dk/rejser/ 

Under corona’en udviklede DEO (Demokrati i Europa) konceptet online-rejser, som VELUX FONDEN nu har støttet 
med 1 mio. kr., så at DEO gennem de næste 16 mdr. kan arrangere online-rejser til 40 lande i Europa. – Rejserne vil 
være informative, samtidig med at det er hyggeligt og rart at være med.  

DEO’s rejseteam hjælper med online-deltagelsen: Bl.a. med en testtime forud for hver rejse, tekniske vejledninger og 
tilbud om telefonisk hjælp.  

Deltagelsen er gratis og rejserne foregår hver onsdag kl. 14-17, sidste gang den 14. december 2022.  
 

Engle i mit cockpit – Stephan Grabowski i samtale med Carsten Jensen 
Onsdag den 22. september kl. 19.00-20.00 i Tranquebar Travel Bookshop & Café, Borgergade 14, 1300 K 

Stephan Grabowski er sangskriver, trommeslager, sanger, producer og arrangør. Han har tidligere arbejdet 
internationalt med musikere og producere i bl.a Mumbai, London, Addis Abbeba og Islamabad. Herhjemme har han 
arbejdet med musikere som Lars H.U.G. og Love Shop, og har også udgivet en række soloalbums. 

 

Engle i mit cockpit er en personlig beretning om at bygge 
musikalske broer mellem mennesker på tværs af kulturer og 
sprogbarrierer. Om, hvordan man som musiker træder ud af sin 
komfortzone og indånder den musik, som 75 procent af verdens 
befolkning lytter til. – Det bliver en aften om musik, politik og om 
at bygge broer mellem mennesker, og ikke mindst om hvordan 
musikken kan være med til at åbne døre, øjne og hjerter. 

Dør og café åbner kl. 18.30. Arrangementet varer til kl. 20.00. 
Bagefter er der mulighed for at blive hængende i baren og nyde 
en drink. – Tranquebar skal se et gyldigt corona-pas ved indgangen. 

Billet á 50 kr. købes på billetto.dk: https://billetto.dk/e/stephan-grabowski-i-samtale-med-carsten-jensen-
billetter-562233/select  [medlemmer af Tranquebar kan købe en gratis billet til arrangementet] 

 

 

FH og AOF: Borgermøde om den grønne omstilling 
Fredag den 24. september kl. 18.00-20.30 på Egedal Rådhus, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke 

 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AOF skriver i invitationen: ”Nødvendigheden af at tage hånd om vores 
klima og iværksætte en seriøs grøn omstilling er inden for de senere år blevet tydelig for alle. Vi hører ambitioner fra 
politikere, interesseorganisationer og erhvervsliv, men hvordan skal vi egentlig drive den grønne omstilling? Hvad 
mener borgerne? Hvilke bekymringer og forventninger må vi som samfund tage højde for?” 

På baggrund af spørgsmål som disse, afholder FH Hovedstaden og AOF borgermøder i 6 kommuner i forbindelse med 
kommunalvalget d. 16. november 2021. Her får borgerne mulighed for at komme til orde med forslag til den grønne 
omstilling i en dialog med deres kommunalpolitikere. Formålet er borgerinddragelse i debatten om den grønne 
omstilling samt lyttemøde for lokalpolitikerne. 

Der vil blive serveret lidt let at spise samt drikkevarer. Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig, på linket 
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-egedal/1021211050/borgermode-om-gron-
omstilling/18708/ 

Evt. spørgsmål kan rettes til FH-Hovedstaden: Sophie Anthon Buhl på 81 77 36 88 eller sophie@fhhovedstaden.dk . 

https://deo.dk/rejser/
https://billetto.dk/e/alexandre-nsoni-og-pelle-hvenegaard-billetter-562250#event-bookmarks-anchor
https://billetto.dk/e/stephan-grabowski-i-samtale-med-carsten-jensen-billetter-562233/select
https://billetto.dk/e/stephan-grabowski-i-samtale-med-carsten-jensen-billetter-562233/select
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-egedal/1021211050/borgermode-om-gron-omstilling/18708/
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-egedal/1021211050/borgermode-om-gron-omstilling/18708/
mailto:sophie@fhhovedstaden.dk
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Folketinget: Åbent samråd med Peter Hummelgaard om at mindske 
uligelønnen mellem kvindedominerede og mandsdominerede fag 
Onsdag den 29. september forventeligt med start kl. 14.00 i værelse 1-133 på Christiansborg 

Folketingets Ligestillingsudvalg har indkaldt ministeren for beskæftigelse & ligestilling, Peter Hummelgaard, i åbent 
samråd om, hvordan regeringen vil bidrage til at mindske uligelønnen mellem kvindedominerede og 
mandsdominerede fag på det danske arbejdsmarked, der primært er forårsaget af et lønefterslæb hos de 
kvindedominerede fag. 

Samrådet foregår i værelse 1-133. Det er åbent for alle, men tilmelding er 
nødvendig – senest kl. 11 dagen inden samrådet – til Gitte.Jensen@ft.dk. Der 
er et begrænset antal pladser, som tildeles efter i først-til-mølle-princippet.  

Gæster i Folketinget må beregne ekstra tid til registrering i besøgsindgangen 
på grund af sikkerhedstjek, og det anbefales derfor at møde op ca. en halv 
time, inden samtådet starter.  

OBS! Har du ikke mulighed for at overvære samrådet, bliver det 
transmitteret live på Folketingets hjemmeside: www.ft.dk. Optagelsen vil 
efterfølgende kunne ses på hjemmesiden og under "TV fra Folketinget". 
Desuden vises samrådet forskudt på Folketingets tv-kanal.  

P.S. I skrivende stund er alene åbne samråd i september 2021 registreret i 
Folketingets Kalender. Tjek de kommende 3 måneder på linket 
https://www.ft.dk/da/aktuelt/kalender?numberOfDays=93&calendarEventTypes=%c3%85bent+samr%c3%a5d 
 
 
 

Online-rejse til Litauen – tag med DEO på informations- og opdagelsesrejse 

onsdag den 29. september fra kl. 14.00-17.00 . Tilmelding på linket https://deo.dk/rejser/ 

Under corona’en udviklede DEO (Demokrati i Europa) konceptet online-rejser, som VELUX FONDEN nu har støttet 
med 1 mio. kr., så at DEO gennem de næste 16 mdr. kan arrangere online-rejser til 40 lande i Europa. – Rejserne vil 
være informative, samtidig med at det er hyggeligt og rart at være med.  

DEO’s rejseteam hjælper med online-deltagelsen: Bl.a. med en testtime forud for hver rejse, tekniske vejledninger og 
tilbud om telefonisk hjælp.  

Deltagelsen er gratis og rejserne foregår hver onsdag kl. 14-17, sidste gang den 14. december 2022.  

 
Konference: Kærlighed i professionen. Har anbragte børn ret til kærlighed? 

Torsdag den 30. september kl. 9.00-15.30 på KP Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 V 

De Anbragtes Vilkår arrangerer sammen med pædagoguddannelsen på 
Københavns Professionshøjskole (KP) en konference om kærlighed i professionen. 
Konferencen tematiserer den professionelle kærlighed – er den uprofessionel? 

KP skriver på sin hjemmeside: ”Knap 14.000 børn vokser i dag op uden for hjemmet 
– enten på døgntilbud, i en plejefamilie eller noget helt tredje. Målet er, at de skal 
give barnet tryghed, omsorg og opdragelse. De er vores barndomshjem – men hvad 
med den kærlighed, som er en normal del af barndommen? Hvordan giver man 
kærlighed i sin profession på en professionel måde, og hvordan oplever tidligere 
anbragte, at kærlighed (eller mangel på samme) har sat sit præg i livet? Det emne 
vil konferencen sætte fokus på og, med udgangspunkt i de anbragtes egne 
erfaringer og ønsker, udfolde de dilemmaer, der er knyttet ved den professionelle kærlighed. Paneldebat om den 
faglige skelnen mellem det professionelle, personlige og private. Har det en berettigelse? Hvad er dilemmaerne? Og 
hvor bevæger feltet sig hen?” 

mailto:Gitte.Jensen@ft.dk
http://www.ft.dk/
https://www.ft.dk/da/aktuelt/kalender?numberOfDays=93&calendarEventTypes=%c3%85bent+samr%c3%a5d
https://deo.dk/rejser/
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I løbet af dagen vil der være forskellige workshops. Alle workshops arrangeres og gennemføres af De Anbragtes 
Vilkårs frivillige. Der er mulighed for at vælge 1 workshop før frokost og 1 efter frokost. - Workshop vælges ved 
tilmeldingen. 

Deltagelse koster 160 kr. (er dog gratis for ansatte ved KP). Tilmelding på 
https://www.tilmeld.dk/kaerlighediprofessionen30092021/signup 

 

FH og AOF: Borgermøde om den grønne omstilling 
Torsdag den 30. september kl. 17.00-19.30 hos 3F i Kastrup, Saltværksvej 68, 2770 Kastrup 

Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og AOF skriver i invitationen: ”Nødvendigheden af at tage hånd om vores 
klima og iværksætte en seriøs grøn omstilling er inden for de senere år blevet tydelig for alle. Vi hører ambitioner fra 
politikere, interesseorganisationer og erhvervsliv, men hvordan skal vi egentlig drive den grønne omstilling? Hvad 
mener borgerne? Hvilke bekymringer og forventninger må vi som samfund tage højde for?” 

På baggrund af spørgsmål som disse, afholder FH Hovedstaden og AOF borgermøder i 6 kommuner i forbindelse med 
kommunalvalget d. 16. november 2021. Her får borgerne mulighed for at komme til orde med forslag til den grønne 
omstilling i en dialog med deres kommunalpolitikere. Formålet er borgerinddragelse i debatten om den grønne 
omstilling samt lyttemøde for lokalpolitikerne. 

Der vil blive serveret lidt let at spise samt drikkevarer. Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig, på linket 
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-amager-tarnby/8721211027/borgermode-om-
gron-omstilling/17448/ 

Evt. spørgsmål kan rettes til FH-Hovedstaden: Sophie Anthon Buhl på 81 77 36 88 eller sophie@fhhovedstaden.dk . 

 

Debat om udfordringer i arbejdet med børn og unges rettigheder           
i sociale sager og uddeling af Retspolitisk Forenings hæderspris 

Lørdag den 2. oktober kl. 14.30-17.00 i Mellemfolkeligt Samvirke, Fælledvej 12, 2200 N, Equality Room 

Efter generalforsamlingen samme dag uddeles Retspolitisk Forenings hæderspris KAFKAT, og i den forbindelse vil der 
være en debat med overskriften: Hvilke udfordringer er der i arbejdet med børn og unges rettigheder i sociale 
sager?  

Prisoverrækkelse og debat er åbent for alle. 

 

Foredrag: Da byrådet blev smidt på porten. 
Struensee og de tre vilde år med trykkefrihed 
1770-1773 
Onsdag den 13. oktober kl. 15.30-17.00 på Københavns Rådhus, Hovedkassen, 
Rådhuspladsen 1. 1650 V 

Den 14. september 1770 indførte Christian 7. og hans livlæge J.F. Struensee 
pludselig trykkefrihed. De næste tre år væltede nye skrifter frem. Trykkefrihedstiden 
blev et eventyrligt eksperiment i stor skala. Hvad skete der, når en europæisk stat 
pludselig gav ordet frit og fjernede al censur?  

I foredraget drager professor Ulrik Langen tilbage til 1770’ernes København, hvor vi følger udvalgte debatter og 
fejder og indrammer den nye offentlighed, som opstod omkring trykkerier, bogboder, aviskiosker og visekællinger, 

https://www.tilmeld.dk/kaerlighediprofessionen30092021/signup
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-amager-tarnby/8721211027/borgermode-om-gron-omstilling/17448/
https://aof.dk/kurser/foredrag-og-debat/politik-og-samfund/aof-amager-tarnby/8721211027/borgermode-om-gron-omstilling/17448/
mailto:sophie@fhhovedstaden.dk
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men også med matroser, fiskerkoner, spækhøkere, værtshuse, bordeller. Vi hører også, hvordan reformiver og 
korruptionsanklager bredte sig ind bag rådhusets tykke mure og medvirkede til, at både byråd og borgmestre blev 
sat fra bestillingen for 250 år siden. 

Arrangør: Københavns Stadsarkiv. Deltagelse: 50 kr., billet købes på billettto.dk, linket https://billetto.dk/e/foredrag-
da-byradet-blev-smidt-pa-porten-struensee-og-de-tre-vilde-ar-med-trykkefrihed-1770-73-billetter-499418 
 

 

Efterårsferie: Er I der Roskilde? Ragnarocks Mystery Walk 
18. – 22. oktober, dagligt fra kl. 10.30-16.30 Ragnarock - Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur 

Efterårsferien byder på gådejagt mellem kunstværker og musikalske minder på Dyrskuepladsen i Roskilde. Oplev 
Roskilde Festivals område på en helt ny og anderledes måde, når RAGNAROCK i samarbejde med gådefirmaet HV?M  
inviterer til en udendørs gådejagt, der udfordrer spillerne i musik, meninger og minder. 

 

Gådejagten “Er I der Roskilde?” er en jagt på selveste 
festival-ånden. Udrustet med et spil-kit med gådepapirer 
og mp3-afspiller skal I sammen løse gåderne og udforske 
pladsen, men også hinandens musiksmag og holdninger. 

Gådejagten løses på RAGNAROCK, Rabalderstræde 16, 
4000 Roskilde og festivalpladsen på Roskilde Dyrskueplads. 

Fakta om Gådejagten: Varighed: 2 timer, antal deltagere: 
2-6, alder: fra 10 år (anbefalet).  

Gådejagten kan spilles i tidsrummet 10.30 til 16.30 mandag 
– fredag i uge 42. Find en tid der passer jer (kl. 10.30, 12.30 

eller 14.30). 
Gådejagten bookes via billetto.dk: https://billetto.dk/e/er-i-der-roskilde-ragnarocks-mystery-walk-billetter-566759. 
Almindelig billet: 50 kr. pr. person. Billet inkl. varmt og sødt: 105 kr. pr. person.  

I får udleveret jeres spille-kit ved at indløse Billetto-kvitteringen i RAGNAROCKs museumsbutik. RAGNAROCK, 
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde. 

 

Efterårsferie: Omvisningen Ragnarock Highlights 
18. – 22. oktober, dagligt kl. 12.00-13.00, Ragnarock - Museet for Pop, Rock og Ungdomskultur 

Tag med på en kalejdoskopisk rejse gennem ungdomskulturens udvikling fra 1950’erne og frem og få historien om, 
hvordan unge med musikken som lydspor har flyttet grænser og påvirket samfundet gennem forbrug, holdninger, 
stiludtryk og musik. 

 

På turen rundt i udstillingen kan du slå dig løs som 
lysmester, få forklaringen på hvorfor populærmusikken 
har fået det til at slå gnister mellem ungdomskulturen og 
samfundsnormerne, blive introduceret til museets 
særudstilling og Roskilde Festivalen og høre mere om, 
hvorfor verdensmesteren i Rock ’n’ Roll-dans i 1957, Jørn 
Blach blev kaldt for Gummi-Jørn. 

Billetter á 160 kr. købes i Museet Ragnarocks butik, 
Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde, eller på billetto.dk 
https://billetto.dk/e/omvisning-ragnarock-highlights-
billetter-566750 

 

https://billetto.dk/e/foredrag-da-byradet-blev-smidt-pa-porten-struensee-og-de-tre-vilde-ar-med-trykkefrihed-1770-73-billetter-499418
https://billetto.dk/e/foredrag-da-byradet-blev-smidt-pa-porten-struensee-og-de-tre-vilde-ar-med-trykkefrihed-1770-73-billetter-499418
https://billetto.dk/e/er-i-der-roskilde-ragnarocks-mystery-walk-billetter-566759
https://billetto.dk/e/omvisning-ragnarock-highlights-billetter-566750
https://billetto.dk/e/omvisning-ragnarock-highlights-billetter-566750
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Hegnet er væltet! Roskilde Festival i 50 år 
Tirsdag den 19. & torsdag den 21. oktober kl. 13.30-14.30: Omvisning I Særudstillingen Smattens Magi 

Ølbongen Morten Rævchardt. Ånden fra 1992. Alien og Ko. – Roskilde Festivals persongalleri er skævt og broget. 
Guidet tour gennem 50 års magiske øjeblikke på Dyrskuepladsen i Roskilde. 

RAGNAROCK skriver på sin hjemmeside: ”Sammen kryber vi i ly for regnen under de smattede havepavilloner. Vi går 
bag om disken med de frivillige, og vi kommer helt tæt på scenens idoler. Vi gør det sammen med festivalens 
publikum. For publikum har altid været hovednavnet på Roskilde. Få fortællingen om en festival, der aldrig har stået 
stille, og som har sat blivende spor i smatten foran Orange og hos tusindevis af mennesker verden over.” 

Billetter á 160 kr. købes i Museet Ragnarocks butik, Rabalderstræde 16, 4000 Roskilde, eller på billetto.dk – til tirsdag 
den 19.10. på: https://billetto.dk/e/hegnet-er-vaeltet-roskilde-festival-50-ar-billetter-566751 og til torsdag den 
21.10. på: https://billetto.dk/e/hegnet-er-vaeltet-roskilde-festival-50-ar-billetter-566753 

 

 

Webinar: Brugen af kunstig intelligens i den offentlige forvaltning - Hvilke 
juridiske og etiske opmærksomhedspunkter skal du være opmærksom på? 

Fredag den 29. oktober kl. 10.00-11.30, webinar udbudt af Københavns Professionshøjskole (KP) 

 

KP skriver på sin hjemmeside: ”Der er de senere år implementeret 
machine learning / kunstig intelligens i den offentlige forvaltning til fx 
beslutningsunderstøttelse af sagsbehandlingen, visitering af offentlige 
ydelser og administrative effektiviseringer. Denne formiddag vil du få 
viden om, hvad teknologien machine learning / kunstig intelligens er, og 
hvilke juridiske og etiske problematikker du skal være opmærksom på, når 
teknologien implementeres i din organisation. Du vil møde lektor Mette 
Langelund Klit og lektor Nina Rasmussen fra Organisation og Forvaltning, 
Københavns Professionshøjskoles videreuddannelse.” 

Deltagelsen i webinaret er gratis. Tilmelding på https://www.tilmeld.dk/webkunstige21/signup 

 

 

 

 

https://billetto.dk/e/hegnet-er-vaeltet-roskilde-festival-50-ar-billetter-566751
https://billetto.dk/e/hegnet-er-vaeltet-roskilde-festival-50-ar-billetter-566753
https://www.tilmeld.dk/webkunstige21/signup

