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Sund By Netværket på Folkemødet 2022 
Vi glæder os over, at medlemmer af Sund By netværket igen i år har lyst til at tilbringe en dag i debattens - og 

fællesskabets tjeneste. Vi baner vejen med arrangeret bustransport, men dagen må I bruge helt på egen hånd.  

 

Dog håber vi at se jer til vores debatter torsdag (se nedenfor). 

 

Planlæg evt. dit program for dagen via Folkemødets hjemmeside – god fornøjelse.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sund By Netværket er medarrangør på følgende tre debatter: 

 

Kl. 12:45-13:45  

Praksis Lab: Fra kompleksitet til handling i kommunernes forebyggelse 

Hvordan kan en kompleks udfordring som mistrivsel blandt børn og unge omsættes til  

konkret handling? Mød fagpersoner, kommunalpolitikere og forskere i  

praksiseksempler fra to indsatser i Vordingborg Kommune og Randers Kommune. 

Sted: G8 - Ydermolens Debattelt  

 

  

Det praktiske HUSK PAS! 

Kl. 06:15 Vi mødes ved KOMBARDO EXPRESSEN i Ingerslevsgade – 

overfor DGI Byen. Bussen holder i den ende, der ligger tættest 

på Københavns Hovedbanegård, men der kan være mange 

busser! Så kom i god tid. 

Kl. 06:35 Afgang  

Kl. ca. 8.00 Vi går ombord på færgen i Ystad. Kaptajn Henrik Borggren har 

gruppebilletter og vil guide jer ombord. Morgenmad er for egen 

regning og der er ikke reserverede pladser.  Men vi vil foreslå, at 

I – hvis muligt - sætter jer samlet et sted og netværker 😊 

Kl. 09:50 Ankomst til Rønne Havn og videre med Sund By Netværks-bus 

mod Allinge (følg kaptajnens anvisninger) – ankomst ca. 10.30 til  

FOLKEMØDE 

Kl. 19:00 Afgang fra Birkevænget i Allinge med bus mod Rønne Havn 

 Vær klar ved bussen 10 minutter før afgang!  

Kl. 20:30 Færge mod Ystad – Vi går ombord på færgen.   

Kl. 22:00 Ankomst til Ystad og videre med KOMBARDO EXPRESSEN til 

København 

Kl. 23:30 Ankomst til Københavns Hovedbanegård 

Sådan får du fat i os: 
 
Hjælp til mødested:  
 
Henrik Borggren (kaptajn) 
tlf. 29 33 70 96   
Henrik er med hele vejen – frem 
og tilbage. 
 
Tine Thorsboe: 24 95 43 95  
Tine er med i bussen på vej 
over. 
 
Charlotte iisager: 24 80 45 03 
Er at finde ved debatterne 
 
 

mailto:post@sundbynetvaerket.dk
https://folkemoedet.dk/
https://www.google.com/maps/place/Kombardo+bus+stop+K%C3%B8benhavn/@55.6699413,12.5654452,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465253ad7ce088af:0x248f8b71d3391a8e!8m2!3d55.6699413!4d12.5654452


 

 

 

Kl. 15:15-16:15  

Policy Lab: Børn og unges sundhed og trivsel 

Hvordan sikres politisk forankring af tværgående forebyggelse, når der er konkurrerende dagsordner? Vi vil 

debattere behovet for tværgående langsigtede investeringer og modige politiske beslutninger om det  

gode børneliv - og hvordan trivsel, læring og overvægt er sammenhængende. 

Sted: G8 - Ydermolens Debattelt 

 

Kl. 16:30-17.30      

Kan økonomer bygge sundhed og lighed?  

Sundhed og sociale forhold bliver for ofte tænkt som afgrænsede problemstillinger. Det fører til silotænkte 

løsninger. Men hvad vil der ske, hvis den offentlige sektor tænker de to emner som overlappende udfordringer med 

fælles løsninger, hvor trivsel vejer tungere end økonomi? Wellbeing economy er en ændring af den måde, vi måler 

værdi på i vores samfund, hvor befolkningens trivsel er endemålet. Denne præmis danner kulissen for 

eftermiddagens samtale. 

Sted: J19 - Kæmpestranden – Faktaboksen 

 

 

Hvad end du vælger at bruge dine timer til på Folkemødepladsen, så håber vi, at du vil dele dine oplevelser med 

dine kollegaer i Sund By Netværket - (LinkedIn @Sund By Netværket – WHO’s danske netværk) – Tak       

  

 


