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GLÆD DIG TIL FIRE DAGE MED KULTUR, FOREDRAG  
OG BÆREDYGTIGHED, NÅR ALLERØD FOLKEMØDE  
LØBER AF STABLEN FOR FØRSTE GANG.

TEMAET FOR ALLERØDS FØRSTE FOLKEMØDE ER 
”TÆT PÅ HINANDEN – TÆT PÅ NATUREN” OG DU  
KAN DELTAGE I SPÆNDENDE DEBATTER, FÅ NOGLE  
FANTASTISKE KULTURELLE OPLEVELSER OG TAGE 
GODE RÅD TIL EN MERE BÆREDYGTIG LIVSSTIL MED 
HJEM.
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Michael Schøt

ONSDAG DEN 8. SEPTEMBER
>DA ALLERØD BLEV TIL ALLERØD 
Biblioteket og LAFAK inviterer til en aften med  
fortællinger og anekdoter fra tiden op til sammen-
lægningen af Blovstrød, Lynge-Uggeløse og Lillerød. 
Forhenværende ekspeditionssekretær i kommunen 
Tony Andersen og formand for LAFAK John Nørskov 
Hansen tager med på en rejse tilbage i tiden, og 
det bliver bestemt ikke kedeligt, når der fortælles 
anekdoter om arbejdsgange, rævekager og meget 
mere anno 1971. 
Vi begynder med et oplæg om Allerød, derefter 
er der lækker mad fra Madsens Catering. Der er 
mulighed for at købe vin, øl og sodavand i løbet af 
aftenen.

Tid og sted: Allerød Biblioteks sal, kl. 17.00
Arrangører: LAFAK og Allerød Bibliotek
Billetter: 100 kr. kan købes på 
www.bibliotek.alleroed.dk

TORSDAG DEN 9. SEPTEMBER 
>GYMNASIEELEVERNE HAR ORDET!
Oplev en blanding af talks, debat og musik, når 
eleverne fra Allerød Gymnasium tager ordet på 
folkemødet. Det bliver seriøst, det bliver sjovt og 
muligvis overraskende.

Tid og sted: Allerød Biblioteks sal, kl. 16.00-17.30
Arrangører: Allerød Gymnasium
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>SCHØTMINISTERIET LIVE OG DEMOKRATI 
FITNESS 
Kom og grin med dine lokalpolitikere, og træn din 
”demokrati-muskel”.
Michael Schøt indleder aftenen med sin helt unikke 
humor, og det kommer ikke til at gå stille for sig, når 
han starter debatten med sin knivskarpe politiske 
satire og spiddende punchlines. Alting bliver sat 
på spidsen, når Schøt tager Allerød under kærlig 
behandling.

Når lattermusklerne er godt varmet op, fortsætter  
vi med Demokrati Fitness, som er udviklet til Folke- 
mødet på Bornholm. Nu er det så os i Allerød, der 
skal træne vores ”demokrati-muskler”. 

Derefter uddeles byrådets priser til Årets 
Bæredygtige Borger og Årets Arkitektturpris. 

Tid og sted: Allerød Biblioteks sal, kl. 18.00-20.30
Arrangører: Allerød Folkemøde sammen 
med Allerøds politiske partier
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk
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>PRØV GUIDET FÆLLESLÆSNING 
Få et nyt perspektiv på klimadebatten, når vi lader 
teksten guide samtalen. Hvad sker der med kloden 
i disse år, og hvordan vil verden se ud for fremtidige 
generationer? Det er spørgsmål, vi gennem tekst og 
samtale vil sætte fokus på. Over to torsdage læser 
vi den højaktuelle og tankevækkende bog ”Udsen-
dingen” af den japanske forfatter Yoko Tawada og 
snakker sammen om nogle af de spørgsmål, som 
bogen rejser. Alle kan være med, da holdet ikke 
kræver tidligere erfaring med læseklubber.

Tid og sted: Allerød Bibliotek 2. sal kl. 16.00-17.30 
OBS: Fortsætter den 16. september, kl. 16.00-17.30. 
For at få hele oplevelsen med, er det vigtigt at 
kunne deltage begge dage
Arrangører: Allerød Bibliotek
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>BÆREDYGTIGHED I INTERNATIONALE 
VIRKSOMHEDER
Tag med direktør Thomas Uhd ind i en af de helt 
store internationale virksomheders virkelighed, hvor 
der arbejdes med bæredygtighed. Han har boet i 
Allerød siden 2002 og vil fortælle om sin baggrund 
som håndværker og universitetsuddannet humanist, 
der ad omveje resulterede i en karriere, hvor han ar-
bejder med lobbyisme og strategisk kommunikation. 

Tid og sted: Allerød Bibliotek 2. sal kl. 19.00
Arrangør: Allerød Biblioteker
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>CELESTE – SÆRFORESTILLING PÅ MUNGO PARK
CELESTE er skrevet og instrueret af Amelia Høy, som 
ved siden af sin teater- og filmkarriere er aktivist 
og bl.a. engageret i Democrats Abroad Denmark 
og Black Lives Matter-bevægelsen. Forestillingen 
CELESTE undersøger identitet mellem generationer, 
farve og køn med Henrik Prip som faderen, der er 
fanget mellem sine egne og sin datters livsvalg.
 Efter forestillingen åbner vi op for debat med bl.a. 
Henrik Prip, samt forskerne Tess Skadegaard Thor-
sen og Ditte Marie Junc Jurisic. Ordstyrer er Mungo 
Parks Diversity Manager, Fahad Saeed. Sammen skal 
de vende dilemmaer og drømme i en dansk nutid 
med politisk identitet, generationsmøder samt 
diversitet som naturligt vilkår for modernitet.

Tid og sted: Mungo Park, kl. 20.00 
Arrangør: Mungo Park
Billetter: Kan købes på www.mungopark.dk

FREDAG DEN 10. SEPTEMBER
>FÅ EN UNIK OPLEVELSE, NÅR NORGES MEST 
PROMINENTE ARKITEKTFIRMA HOLDER FORE-
DRAG OM BÆREKRAFT OG BÆREDYGTIGHED
Det bliver bemærkelsesværdigt, når den norske 
arkitektvirksomhed Snøhetta gæster Allerød. Den 
verdenskendte virksomhed har i sine 20 år været 
fuldstændig stålsatte i forhold til at være med til 
at imødegå klimaforandringer med deres særegne 
bygninger.  Foredraget giver en unik indsigt i én af 
verdens mest omtalte arkitektvirksomheder, der 
baner vej for innovation og bæredygtig udvikling  
på tværs af byggebranchen.
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Tid og sted: Mungo Park, kl. 15.00-16.45
Arrangør: Rådet for bæredygtig udvikling
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>DER ER SÅ FULD AF SJOV UDE I EN SKOV
- SUNDHED OG SJOV FOR HELE FAMILIEN
Tag familien under armen og få jer en fælles op- 
levelse i naturen. Starten går fra FH hallen, hvor  
I vælger om I vil løbe, gå eller cykle en rundstræk-
ning på 4 km. Ruten går bl.a. forbi Vestre Hus natur- 
center, hvor Bjørli i mange år har udbredt sin store  
viden omkring naturen. Når I kommer i mål tilbage 
ved FH hallen, får I uddelt den flotte Allerød Kom- 
mune folkemødemedalje, som kan tages med  
hjem til minde om den hyggelige naturoplevelse 
for hele familien. 

Så kom og deltag i denne friske aktivitet og støt op 
om Allerød Kommunes mål og vision om at blive 
den sundeste kommune i Danmark.

Tid og sted: FH hallens parkeringsplads, kl. 17.00
Arrangører: Blovstrød Løverne
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>EN DRÅBE I HAVET
FOREDRAG MED BIOETIKER MICKEY GJERRIS
Bliv klogere på forbrugere og borgere i klimafor-
andringernes tidsalder og om hvordan den enkelte 
kan ændre vaner og forbrug. Hvordan engagerer 
vi os i ”den grønne omstilling”, da alt tyder på, at 
klimakrisen stikker så dybt, at der skal mere til end 
blot at vi forbruger lidt anderledes.

Tid og sted: Mungo Park, kl. 17.15-18.45
Arrangør: Foreningen Grøn Guide
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>ERHVERVSLIV OG TALENTER – SAMMEN GØR 
VI EN FORSKEL!
Byens stærke erhvervsnetværk Team Allerød støt-
ter lokale eliteidrætsfolk og talenter. Vores talenter 
brander vores by, sætter Allerød på verdenskortet 
med deres flotte præstationer, og vinder hæder og 
pokaler til byen. Team Allerød har inviteret et par 
af støttemodtagerne til at fortælle om deres rejse 
mod titler og pokaler, og hvad det kræver at blive 
den/de dygtigste.
Vil du høre mere om, hvordan din virksomhed kan 
blive en del af netværket, er det også muligt denne 
aften.

Team Allerøds Talentpris 2021 overrækkes i 
slutningen af programmet.

Tid og sted: Mungo Park, kl. 19.15-20.30
Arrangør: Team Allerød
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk
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FREDAG DEN 10. SEPTEMBER 
>HYGGELIGT SAMVÆR MED NYE BORGERE 
OVER EN BID MAD FRA VERDENS MENUKORT
Samværet udfolder sig ved tre borde. Ved hvert bord 
vil der være nogle nye borgere (fra Syrien og/eller 
Eritrea), repræsentanter fra foreningen Frivillige 
for Integration i Allerød og indbudte lokalpolitikere. 
Formålet med samværet er at få sat ansigt på nogle 
nye borgere, få etableret nye kontakter og få et 
indtryk af en anden kultur.

Tid og sted: Bibliotekets lille mødelokale 2. sal, 
med indgang fra hovedindgangen, kl. 17.00-20.00
Arrangør: FIA – Frivillige for Integration i Allerød
Billetter: 50 kr. kan købes på 
www.bibliotek.alleroed.dk 

>”ÆGGET” EN UDENDØRS TEATERFORESTIL-
LING FOR DE MINDSTE
Frk. Geert elsker blomster, særligt solsikker. En dag, 
hun skal så sine frø, ligger der et kæmpe stort æg. 
Det er bare at vente. Vente på at ægget klækkes og 
knækker – og på at frøene spirer. Men der kommer 
nye overraskelser til undervejs – i et teaterstykke 
om forventninger, ventetid og overraskelser.  
Alder: 2-5 år. Max. 1 voksen pr. barn til forestillingen.  
(Husk at det kun er børnene, der skal have billet)

Tid og sted: Bibliotekshaven kl. 16.00- 16.30 
Arrangør: Allerød Bibliotek
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>17 ÅR OG SUCCESFULD BOGBLOGGER 
Når Camilla Eriksen ikke går på Allerød Gymnasi-
um eller sørger for at bøger kommer på plads på 
Allerød Bibliotek, så blogger hun. Det gør hun så 
godt, at hun har over 12.000 følgere på Instagram. 
I en samtale med Bibliotekschef Annette Godt 
fortæller Camilla om, hvordan det er at være ung 
og bogblogger, hvilke erfaringer hun har gjort sig 
med både hadske beskeder, nye relationer på tværs 
af landegrænser, hvad der virker og ikke virker, når 
man gerne vil være den bedst mulige instagrammer.

Tid og sted: Allerød Bibliotek mødelokale  
på 2. sal med indgang fra Frederiksborgvej 
kl. 17.00 - 17.30 
Arrangør: Allerød Biblioteker
Billetter: Deltagelse er gratis, men kræver billet, 
som kan hentes på www.bibliotek.alleroed.dk

>TÆTTERE PÅ HINANDEN MED ALLERØD BIO
Som en del af Folkemødet i Allerød, deltager  
biografen med et ”Åbent Hus”-arrangement. Der  
vil være rundvisning i cafeen, operatørrummet og 
 salen. Kom og få en kop kaffe/the, mens du hører  
om opgaverne i biografen samt mulighederne for  
et nyt netværk. Kl. 17 vises filmen ”DEN STØRSTE 
LILLE GÅRD”

Tid og sted: Allerød Bio, kl. 16.00
Arrangør: Allerød Bio
Billetter: Rundvisning er gratis, men der skal  
købes billetter til filmen på www.allerodbio.dk
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>KIM LARSEN JAM
Folkefest i bymidten. Soloartist Peter Molzen fra 
”Peter og de andre kopier” besøger Lillerød Bymidte. 
Han synger alle de gode gamle Kim Larsen sange. 
Musik og nostalgi, når det er allerbedst.  

”Peter og de andre kopier” er et kopiband fra 
Århus. Kopierne debuterede d. 19. februar 1993 på 
Café Huset i Haderslev og har siden 1995 optrådt 
professionelt med Gasolin og Kim Larsen numre i 
genren popmusik og rockmusik.

Tid og sted:  Allerød Stationsforplads (”Øen”)
kl. 20.00 - 21.00
Arrangører: Byforum og Allerød Bibliotek
Billetter: Kræver ikke billet

LØRDAG DEN 11. SEPTEMBER
 
>BÆREDYGTIG BORGERDAG 
Kom og få gratis Verdensmål-brunch baseret på dato- 
varer - serveret af FødevareBanken. Få inspiration 
til en mere bæredygtig livsstil og hør om de mange 
gode bæredygtige initiativer og oplevelser i kommu-
nen ved at besøge de forskellige stande, der er sat 
op i anledning af dagen.
Her kan du høre om biodiversitet, klima, cirkulær 
økonomi, social bæredygtighed og grøn mobilitet.
Allerød Musikskole står for sublim musikalsk under-
holdning ligesom der vil være spændende debatter.

Tid og sted: Allerød bibliotek kl. 10-14 
Arrangører: Allerød Kommune 
Billetter: Kræver ikke billet

Debatscenen
Med afsæt i Allerød Kommunes Vision2031: 
Tæt på hinanden – tæt på naturen debatteres 
to temaer i et klimapanel:
 
Kl. 11 til 11.30: Debatscenen - Den bæredygtige  
og klimaneutrale by. De nødvendige forandringer  
på vej mod en CO2-neutral kommune
 
Kl. 13 til  13.30: Natur og landskab som fundament
De nødvendige prioriteringer – hvad skal arealerne 
bruges til – natur, landbrug, boliger eller?

Uge 36 og 37
Demokratiquiz og gåtur for familien

Tag familien med ud på en gåtur i det 
grønne Allerød, mens I på ruten quizzer 

om interessante spørgsmål om demokrati og 
får jer en god snak om både stemmeret, 

politiske valgsystemer og demokratiske forhold. 
Quizzen passer til især de 9-12 årige og 

deres voksne.
 

Tid og sted: Startpunkt ved indgangen 
til Allerød Bibliotek i uge 36 og 37.

Rutens længde: ca. 2 km
Arrangør: Allerød Bibliotek
Billetter: kræver ikke billet

7



Allerød Rådhus
Bjarkesvej 2
3450 Allerød
Tlf. +45 48 10 01 00
kommunen@alleroed.dk

Følg Allerød Kommune på:
facebook.com/alleroed
dk.linkedin.com/company/
allerod-kommune
alleroed.dk


