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Ret til ændringer forbeholdes! 

 
Program 

 
Fredag den 3. september 
Fra 15.30  Mulighed for transport fra færgen til Fanø Night & Stay (se ”Sådan kommer du til Fanø”) 

Kræver tilmelding! 
 

15.30  Ankomst og indkvartering på Fanø Night & Stay 
Udlevering af konferencepapirer, drikkekuponer og goodiebags 
 

16.30  Velkomstbar og kulturelt indslag 
 

17.45 Middag  
(1 ret samt 1 øl/vand)    
 

19.00 Velkomst  
Ved Hans Rostholm, formand for Kulturelle Samråd i Danmark  
og Lene Kaltwasser Henriksen, formand for Kulturelt Samråd, Fanø 
 

19.15  
 
 
 
 
 

Fanø - festivalernes og frivillighedens ø  
Vi ser på 3 festivalers koncepter, hvordan de kan udvikle sig over tid, og hvilken betydning, de 
hver især har for de frivillige og for resten af lokalsamfundet. 
Ved Ragnhild Kallehauge, turistmedarbejder Visit Fanø og frivillig i mange sammenhænge 
Ryon Petersen, formand og frivillig for Fannikerdagene 
Jesper Møller, arrangør af musikfestivalen Fanø Vesterland 
Christel Seyfert, formand for Strikkefestivalen, Fanøs største festival med over 10.000 gæster. 
 

20.15  
 

Pause 

20.30 
 

Kunstnere på Fanø 
Fanøs særlige lysforhold, sandet og havet har altid virket tiltrækkende på kunstnere. Der er 
ikke tale om kunstnerkolonier som på Skagen, men til gengæld er mange stilarter repræsente-
ret. Foredraget fokuserer på Fanøs billedkunstneres forhold til folkelivet, naturen og kulturen 
på øen. 
Ved Birgitte Schack Rasmussen, formand for Fanø Kunstmuseums bestyrelse,  
og Birgit Knudsen, næstformand for Fanø Kunstmuseums bestyrelse 
 

21.30 Natmad  
Orientalsk suppe (mild/stærk inkl. 1 øl/vand) 
 

22.00 Bålhyttehistorier ved Night & Stay 
Med tæpper og varme, stærke drikke. 
 

Lørdag den 4. september  
8.00  Morgenmad 

 
9.15 
 

Bustur til Sønderho  
Marco Brodde, naturvejleder, vil fortælle om vadehavet og dets mange kendetegn - bl.a. de 
mange fuglearter og sælerne. Undervejs vil vi gøre holdt på stranden og mærke vadehavsluf-
ten. 
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10.30 
 
 
 
 
 
 

Sønderho, hvor vi deler os i 2 hold. 
 
Byvandring i Sønderho (Hold 1) 
De mange gamle, velbevarede bygninger i Sønderho stammer hovedsageligt fra midten af 
1700 - tallet og 100 år frem, hvor Sønderho var den dominerende søfartsby på den jyske vest-
kyst. 
Ved Kirsten Stidsholt, naturvejleder og tidligere forkvinde for Kulturelt Samråd Fanø 
 
Rundvisning på Fanø Kunstmuseum (Hold 2) 
Fanø Kunstmuseum råder over en samling på mere end 1200 værker af kendte og mindre 
kendte kunstnere, men kunstnere som alle på en eller anden måde har eller har haft en til-
knytning til Fanø. 
Ved Marie Louise Exner, billedkunstner  
 
Holdene bytter kl. 11.15! 

 
12.00 
 
 

Frokost på Sønderho Kro:  
Menu: Bakskuld og æggekage med isvand. Drikkevarer herudover for egen regning. 
Kulturelt indslag om kroens historie 
 

13.30 Afgang med bus til Night & Stay 
 

14.15 Lokale samråd, hvad kan de? 
Videncenter for Folkeoplysning og Idrættens Analyseinstitut har i 2020-2021 undersøgt de 
lokale samråds roller og potentialer på tværs af landets kommuner. Undersøgelsen om for-
holdet mellem foreninger og kommune, kan karakteriseres som et gensidigt afhængigheds-
forhold, og den har givet os ny viden om, hvilken rolle foreningerne spiller for brugerinddra-
gelsen og interessevaretagelsen på området, og hvilken indflydelse de har på den lokalpoli-
tiske agenda. Vi får en orientering  
Ved Malene Thøgersen, senioranalytiker, ph.d., Videncenter for Folkeoplysning, VIFO 

15.30 Kaffe, te og kage 

16.00 Hvad kan vi og hvad gør vi? 
Gruppediskussion om de kulturelle samråds rolle i kommunerne med udgangspunkt i under-
søgelsen af de lokale samråds roller. 
 

17.30 Siesta 

18.45 Velkomstdrink 
 

19.00 
 
 
 
 
22.00 

Festmiddag  
3 retters festmenu med drikkevarer 
Tale ved borgmester Sofie Valbjørn (Å) 
Fællessang ved Fanøspillemændene Helge og Jens Peder 
 
Dragtfremvisning ved Kis Sharasuvana,  
Fremvisning af folkedansene Sønderhoning og Fannik 
Fælles kredsdans 
- 
Kaffe, te og sødt 
Folkedans og jamsession  
Hygge i sofastuen 
Kulturelt Samråd Fanø åbner baren 
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Søndag den 5. september  
8.00  Morgenmad  

 
9.00  Udtjekning 

Bagagen kan opbevares i foyeren. 
 

9.30 Morgenfællessang 
 

10.00 Civilsamfundet og kommunen 
Vi præsenteres for en række gode og mindre gode eksempler på samarbejde mellem civilsam-
fund og kommuner. En stor del af landets foreninger har et samarbejde med kommunen. Men 
er samarbejdet altid af god kvalitet? 
Ved Hans Stavnsager, HAST Kommunikation og borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune. 
 

11.00  Kaffe, te og frugt 
 

11.15 Generalforsamling 
 

12.45 
 

Sandwich med fanølaks eller fanøskinke samt 1 vand (se tilmeldingsblanketten!) 
 

Fra kl. 13.00    Mulighed for transport til færgen (se ”Sådan kommer du til Fanø”) 
Kræver tilmelding! 

 
Tilmelding 

Tilmeldingsblanketten skal være modtaget senest den 26. juni 2021 
Når tilmeldingen er modtaget udsendes bekræftelse og opkrævning. 

Tilmelding sendes til Kulturelle Samråd i Danmark, Farvergade 27D 3., 1463 København K.  
tlf. 53 63 13 26 

Mail: kulturellesamraad@kulturellesamraad.dk 
Tilmelding er bindende! 

 
Betaling  

Betaling for konferencen skal ske senest den 10. august 2021 
 

Afbud 
Der gælder flg. regler ved afbud: Ved afbud til og med 10. august 2021 betales 50 % af prisen.  

Ved senere afbud betales hele beløbet. 
 
 
 

OBS – covid-19!  

Konferencen bliver gennemført under hensyntagen 
til alle gældende retningslinjer i forhold til Covid-19. 

I øjeblikket ser reglerne således ud: 
Mundbind skal bæres ved ankomst, og når vi rejser os fra vore pladser! 
Coronapas med enten gyldig vaccination (= 2 vaccinationer + 14 dage) 

eller 
test, der højst er 72 timer gammel, skal medbringes 

Desuden medbringes legitimation (at du er den, der står på coronapasset). 
 
 

 


