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Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj

Vi skal i den grad omstille os på grund af klima-

et. Men der er sket en eskalering af debatten om 

den grønne omstilling rent politisk, som har sin 

årsag i den ulykkelige situation i Ukraine. Det 

mener specialist i europæisk politik og tidligere 

Klima- og Energiminister Lykke Friis, som d. 20. 

maj gæster Skivemødet for at drøfte Power-to-X 

og andre muligheder for at påvirke den globale 

klimakrise. Hun peger på, at forsyningsikkerhed 

har fået en plads i debatten, som lige nu over-

skygger miljøhensynet – men at vi skal passe på 

ikke at lade os friste af en kortsigtet løsning. 

Den grønne omstilling har stået højt på den inter-

nationale dagsorden i årevis. Men Ruslands inva-

sion af Ukraine har eskaleret debatten, og flyttet 
fokus fra CO2-udledning til forsyningssikkerhed. 
Det fortæller Lykke Friis, der som ekspert i euro-

pæisk politik og tidligere Klima- og Energiminister 

deltager i Skivemødets debat om Power-to-X og 

lokale vækstmuligheder d. 20. maj 2022. ”Men det 

er vigtigt at have øjet på bolden, og ikke blive fri-

stet af hurtige løsninger på hverken det ene eller 

det andet område”, siger hun. 

Historisk ændring i vores evne til at samarbejde

Drejningen i debatten omkring bæredygtige 
energikilder er ifølge Lykke Friis nødvendig for 
at skabe resultater, både hvad angår miljø og 

forsyningssikkerhed. ”Vi er gået fra at skændes 
om udledningen af CO2, til at enes om en fælles 

sikring mod energiforsyning som et våben i en 
politisk krise”, forklarer hun. ”Situationen i Ukra-

ine er ufatteligt tragisk, men den har ført til en 

historisk ændring i vores forståelse af energiud-

fordringen og evne til at samarbejde. Det sker, 

fordi koblingen mellem klima og sikkerhed giver 

en meget stærk fortælling. Det er helt unikt at 

være vidne til, når man ser på de stridigheder, 

der har været i EU omkring emnet indtil nu. Og 

vi kommer ikke uden om, at samarbejdet er af-

gørende, både sikkerhedspolitisk og miljømæs-

sigt”, fortsætter hun.

Vi må ikke pantsætte os selv sikkerhedspolitisk

Når diskussionen omkring forsyningssikkerhed gi-
ver et mere kortsigtet fokus, så betyder det ifølge 
Lykke Friis også, at vi står over for en risiko for at 
pantsætte os selv sikkerhedspolitisk ved at falde 

for fristelsen til at vælge en hurtig løsning. Hvis vi 

løser forsyningsproblemet ved at indgå et samar-
bejde med en anden international udbyder, som vi 
ikke deler værdier med, så løser vi et forsynings-

problem, men flytter en sikkerhedsrisiko med. På 
samme måde kan vi holde virksomhederne i gang 

med fossile brændstoffer hér og nu, men øge mil-
jøbelastningen som en konsekvens, forklarer hun.

”Vi skal holde tungen lige i munden, og ikke vælge in-

vesteringer, som går imod vores overordnede målsæt-

ninger. Vi skal se på, hvad det kræver af os alle sammen 
at omstille os til noget mere energivenligt. Hvordan kan 

vi blive selvforsynende, så vi ikke er afhængige af an-

dre nationer, som ikke deler vores værdier. Hvordan 

kan vi sikre energiformer, som kan transporteres – og 

dermed ikke angribes som et led i strategisk krigsfø-

relse. Og hvordan kan vi skabe en samlet effekt, som 
inddrager samtlige energikilder”, forklarer hun. 

Der er behov for et mere nuanceret syn på grøn 

omstilling

I diskussionen om grøn omstilling har debatten 

ifølge Lykke Friis en tendens til at rette sig mod 

enkelte løsninger, i stedet for at fokusere på en 

samlet indsats. ”Når vi diskuterer miljøpolitik og 

alternative energikilder, så nytter det ikke at foku-

sere på ét område alene. Vi er nødt til at trække 
på samtlige energikilder, hvis vi skal flytte os mod 
mere bæredygtighed – både hvad angår miljø og 
forsyningssikkerhed”, forklarer hun. ”Det er også 
derfor, det er så vigtigt, hvordan tingene udvikler 

sig i øjeblikket, med grønne trendsættere, et større 

fokus på at blive en grøn motor, som kan trække 

talent, kapital og resultater. Alle kommer til at ef-

terspørge de hér løsninger, fordi de udgør en mere 
omfattende løsning på en nuanceret udfordring”, 

slutter hun. 

Følg med i samtalen om ”Grøn omstilling og ba-

lance: på vej mod Power-to-X og lokale vækstmu-

ligheder” til Skivemødet d. 20. maj kl. 13:00-13:30, 

når Klaus Knudsen Pedersen vender emnet med 

Dan Jørgensen, Klima-, Energi- og Forsyningsmi-

nister, Steffen Damsgaard, Landdistrikternes Fæl-
lesråd, Lykke Friis, Christopher Sorensen, Green-

lab Skive A/S og Anders Vedel, Chief Scientific 
Officer hos Vestas.

Grøn omstilling og den aktuelle forsynings-

krise: vi må ikke gå efter de hurtige løsninger

Debatten om den grønne omstilling er 

eskaleret rent politisk, som en direkte følge 
af den ulykkelige situation i Ukraine. Sam-

talen har taget en drejning fra at handle 
om CO2-udledning, til at fokusere mere 
kortsigtet på en potentiel forsyningskrise. 
Lykke Friis, specialist i europæisk politik og 
tidligere Klima- og Energiminister, mener at 

den kombinerede fortælling om klima og 
sikkerhed har skabt historisk enighed i EU, 
men at vi skal passe på ikke at lade os friste 
af kortsigtede løsninger. Hun mener, vi bør 
se mere nuanceret på klimaudfordringen. 
Vi skal rette blikket mod investeringer, som 

inddrager samtlige energikilder, og samti-

dig gør os mindre sårbare over for energi-
forsyning som et våben i en politisk krise. 
Hun peger også på lokalt og nationalt fokus 
på grønt trendsætteri, som et vigtigt led i 

den samlede indsats. 

FAKTA:

•  Lykke Friis er specialist i europæisk politik 
med særligt fokus på Tyskland. 

•  Hun er direktør i Tænketanken Europa, tidli-

gere prorektor ved Københavns Universitet, 

formand for Det Udenrigspolitiske Selskab 

og tidligere klima-, energi- og ligestillings-

minister. 

•  Hun har udgivet adskillige bøger om EU og 

Tyskland og sidder i dag i en række euro-

pæiske tænketanke. 

•  Lykke Friis er en flittigt brugt ekspert af tv 
og radio.

”Når vi diskuterer miljøpolitik og alternative energikilder, så 

nytter det ikke at fokusere på ét område alene. Vi er nødt til at 

trække på samtlige energikilder, hvis vi skal flytte os mod mere 
bæredygtighed – både hvad angår miljø og forsyningssikkerhed

Lykke Friis
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SKIVEMØDET
20. - 21. MAJ 2022 STRANDTANGEN

PARTIDEBAT OM 
NÆRHEDSREFORM 

Klaus Knudsen Pedersen taler med: 

Morten Messerschmidt, Dansk Folkeparti
Mai Villadsen, Enhedslisten
Pernille Vermund, Ny Borgerlige
Søren Pape, Konservative
Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre
Jakob Ellemann-Jensen, Venstre
Kaare Dybvad Bek, udlændinge- og 
integrationsminister

10.45 - 12.00

VEGANER I 
BACONLAND 

Hvordan ser fremtiden ud for 
Danmarks største 
eksportprodukt?

Christian Degn styrer debatten 
med bl.a. Jesper Vollmer, TV-kok 
og Judith Kyst, direktør hos 
Madkulturen.

09.45 - 10.30

MUSIKKENS HJEMBY 

Hvad har stjernerne set i 
den store verden

Christian Degn taler med 
musiker-brødrene Mattias og 
Johan Kolstrup.

12.15 - 12.45

GRØN OMSTILLING I 
LANDDISTRIKTERNE

På vej mod Power-to-X og 
lokale vækstmuligheder
 
Klaus Knudsen Pedersen taler 
med Steffen Damsgaard, 
formand Landdistrikernes 
Fællesråd, Lykke Friis, tidl. 
minister, Christopher Sorensen, 
CEO GreenLab og Anders 
Vedel, Chief Science Advisor 
Vestas.

13.00 - 13.30

DAGENS POLITIK 

Danmark i balance

Klaus Knudsen Pedersen taler med, 
Søs Marie Serup, pressechef og 
politisk kommentator og Henrik 
Qvortrup, tidligere chefredaktør 
hos Ekstra Bladet.

14.30 - 15.00

GRØNNE 
UDDANNELSER TIL DE 
GRØNNE OMRÅDER

Annette Heick taler med Mikkel 
Harder, underdirektør DI, Christopher 
Sorensen, CEO Greenlab, Anders 
Frederiksen, institutleder AU og 
Louise Vilsgaard, projektchef Green 
Innovation Makers.

15.15 - 15.45

CODE OF CARE 

Arbejdsmarkedet i balance 

Christian Degn taler med
Mathilde Falch, sangerinde,
Peter Nørgaard, direktør 
Creative Company og Gregers 
Frederiksen, direktør Salling 
Entreprenørfirma.

16.15 - 16.45

Lorem ipsum

DANMARK I BALANCE

Klaus Knudsen Pedersen taler 
med Statsminister, Mette 
Frederiksen og Søren Gade, 
medlem af Europa-parlamentet.

TIDSPUNKT 
FØLGER

MUSIK & STREETFOOD 

Du kan bl.a. finde burgere fra
TKC Mad, fish’n’chips, chili con
carne og pokeballs fra Coffee
House, øl fra Vocatus, lokale øl
og vine fra VildMedVin, is og
chokolade fra Chokolet og frisk,
lokal opdrættet kød fra Rettrup
Kær Friland. Livemusik af
BØYSTRUP. 

18.00 - 21.00

SKIVE JOBFESTIVAL

Code of Care Skive og Jobcenter
Skive inviterer til Skive Jobfestival. 
Her står 60 lokale virksomheder og 
10 uddannelsesinstitutioner klar med 
over 300 spændende jobs og mange 
uddannelsesmuligheder på 
Skiveegnen. Du får mulighed for at 
høre mere om stillinger, du ellers ikke 
ville have hørt om, dine 
karrieremuligheder, uddannelser, 
kurser, studiemiljø samt muligheder 
for praktikplads og 
projektsamarbejde på Skiveegnen og 
i omegnskommunerne.

Se virksomhederne og læs mere på
ww.skivejobfestival.dk

10.00 - 16.00

GREENLAB TELTET 

Lær dit lokale grønne fyrtårn at 
kende, når GreenLab byder 
velkommen på Skivemødet og til 
åbent hus i industriparken. Fredag 
d. 20. maj finder du dem i deres 
telt på Strandtangen, hvor der vil 
være præsentationer fra 
GreenLab og flere af parkens 
samarbejdspartnere.

09.45-17.00

Ta’ en bus fra 
midtbyen til 

Strandtangen

Oplev Skive 
College Skills 
Konkurrence

Her ses et 

udpluk af 

programmet

RUSLANDS INVASION 
AF UKRAINE
 
Baggrund og perspektiv

Klaus Knudsen Pedersen taler 
med Samuel Rachlin, journalist.

10.15- 11.00

MADMØDET 2022

Claus Meyer taler lokale 
fødevarer

Claus Meyer får besøg af
Poul Pedersen, Thise Mejeri,
Kristian Borbjerg, Venø
Seafood, John Smith, Staarup 
Haandbryg, Bertel Hestbjerg, 
Hestbjerg Økologi og Jakob 
Stjernholm, Thy Whiskey.

11.30 - 12.15

BOLIGMARKEDET

Bybums eller bonderøv?

Christian Degn taler med lokal 
TV-værterne Søren Vester og 
Sarah Lygum, sammen med 
direktør for Balance Danmark, 
Kim Ruberg.

12.30 - 13.00

DANMARK I BALANCE VS 
DANMARK I UBALANCE
 
Fakta og myter samt sjove og 
tankevækkende historier fra hele 
landet

Annette Heick taler med Sanne 
Søndergaard, komiker og 
forfatter, Christian Degn, tv-vært 
og Jacob Haugaard, komiker.

14.00 - 14.30

GRØN OMSTILLING

Propelfly, platik og 
partnerskaber

Annette Heick taler med 
Jesper Rungholm, CEO DAT, 
Bertel Maigaard, Vinkel 
Bioenergi og Rasmus Hvid 
Kærsgaard, Quantafuel. 

13.15 - 13.45

FREDAG DEN 20. MAJ

LØRDAG DEN 21. MAJ

UDSTILLING AF ELBILER LIVEMUSIK MADOPLEVELSER GREENLAB SKIVE COLLEGE 
SKILLS KONKURRENCE RENT LIV STREET FOOD SKIVE JOBFESTIVAL OG MEGET MERE.  

Se mere på www.skivemoedet.dk

Der tages forbehold for programændringer og trykfejl.
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Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj

Danmark er storeksportør af smågrise og slag-

tesvin, samtidig med at begreber som veganer, 

flexitar og pescetar er blevet daglig tale, når 

menuen skal tilrettelægges på restauranter og i 

de danske hjem. Jesper Vollmer er tidligere køk-

kenchef ved Kongehuset, og driver i dag events, 

kokkeskole og den digitale madplatform Klub 

Vollmer. Han besøger Skivemødet d. 20. maj for 

at vende emnet ”Veganer i Baconland” sammen 

med bl.a. Judith Kyst, direktør for Madkulturen, 

en forandringsorganisation, som arbejder for at 

styrke madkulturen i Danmark. De skal drøfte, 

hvordan madkulturen kan være en del af løsnin-

gen på et globalt klimaproblem, og om kød virke-

lig er passé på de danske tallerkner. 

Kød er en central del af den danske eksport og 

madlavningskultur. Men tendenserne har længe 

peget i en ny retning, og vælger man kødet fra, er 

man ikke længere del af en rebelsk miljøfraktion. 

Jesper Vollmer, kok og iværksætter, fortæller at 

han godt kan se tendensen til, at fravalget af kød 

bliver set som svaret på et globalt klimaproblem. 

Han mener dog ikke, at klimakampen udelukken-

de behøver at handle om fravalg af kød. Man kan 

også prioritere sine indkøb efter den retning, man 

gerne vil bevæge sine madvaner hen imod, og i 

stedet vælge lidt fra blandt de mange informatio-

ner, vi møder omkring ’rigtigt og forkert’ inden for 

en overordnet madkultur.

”Miljøet og klimaet betyder rigtig meget for hele 

verden, og når man kigger på, hvor man kan gøre 

en forskel, så er kødindustrien jo én af de lavthæn-

gende frugter. Der findes et hav af informationer, 
som taler imod, at vi spiser kød. Men jeg kommer 

ikke til at fortælle folk, hvilke madvarer, de skal 

vælge til eller fra for at påvirke klimaudfordringen. 

For mig handler opgaven måske snarere om at 

vælge lidt fra blandt de mange indtryk, vi får om-

kring kød, som noget helt forkert. Vil man gerne 

opgradere det grønne, og være med til at redu-

cere den rolle, kød spiller i vores madkultur, så er 

der mange måder at gøre det på, uden at blive 

fanatisk”, fortæller han.

Grundlæggende madkultur er langt vigtigere 

end debatten om kød

Judith Kyst, direktør i Madkulturen, som udvikler 

initiativer for at styrke den danske madkultur, me-

ner at forståelsen for den grundlæggende mad-

kultur er langt vigtigere end debatten om kød og 

veganisme. Hvis man skal arbejde med grøn om-

stilling inden for madkultur bredt set, skal man tage 

udgangspunkt i vores grundlæggende madvaner 

og færdigheder, mener hun. 

”Det tager lang tid at ændre vaner, og det gæl-

der også madlavningen. Vi danskere har typisk 

6-7 retter på rygraden, og i virkeligheden spiser vi 

i vid udstrækning bare variationer af dem til hver-

dag”, siger hun. ”Det handler om, hvad vi magter, 

når hverdagen er travl. Når man står i supermarke-

det med 2 børn på armen, og klokken nærmer sig 

17, så falder vi tilbage på det, vi kan. Den brede-

re grønne omstilling inden for madvaner kommer 

derfor ikke ved at kræve radikale forandringer i 

vores kost, men ved at lirke på den, et skridt ad 

gangen”. 

Små forandringer gør den store forskel

Jesper Vollmer mener også, at balancen mellem 

vanerne og de små forandringer er det, der gør 

den store forskel bredt set. ”Man kan sagtens el-

ske tournedos på grillen, uden at melde sig ud af 

klimakampen. Måske er det netop et spørgsmål 

om, at man kigger på sine grundfærdigheder. Som 

med andre vaner, er det meget svært at ændre 

dem drastisk, især hvis man prøver at ændre flere 
ting på én gang. Vil man ændre noget i færdighe-

der eller madvaner, så gør det én ret ad gangen. 

Jeg mener godt, man kan gøre en forskel i klima-

kampen med sine madvaner, uden at vi alle sam-

men skal være vegetar”, siger han. 

Hele værdikæden skal tænkes igennem

Det er ikke kun menuen i de private hjem, som skal 

tænkes igennem, hvis madkultur skal være en del 

af løsningen på klimaproblemet. Det mener Judith 

Kyst, og uddyber at hele værdikæden skal tænkes 

igennem, helt ned til, hvordan hvert led påvirker 

det samlede billede. ”Vi er ude i, hvad der stilles 

til rådighed i detailkæden, og hvordan kokke kan 

bidrage til den grønne omstilling. Hvilke ingredi-

enser er der i færdigretter og fastfood. Hvordan 

bliver madforståelsen bragt ind i på skolerne og i 

pasningstilbud. Alle led kan være med til at inspi-

rere”, slutter hun.

Mød Judith Kyst og Jesper Vollmer fredag d.  

20. maj på Strandtangen i Skive, når de sammen 

med øvrige aktører inden for madkultur og fødeva-

reindustri tager emnet ”Veganer i Baconland” op 

til diskussion på Skivemødet 2022.

Veganer i Baconland – hvordan 

ser fremtiden ud for Danmarks 

største eksportprodukt?

FAKTA:

Judith Kyst

•  Judith er direktør for Madkulturen - en selvejen-

de videns- og forandringsorganisation under 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

•  Organisationen arbejder for at styrke mad-

kulturen i Danmark gennem almennyttige 

og kommercielle projekter.

•  Hun er bestyrelsesformand for Fairtrade og 

medlem af bestyrelsen i Rådet for Sund Mad

•  Madkulturen står bag podcastserien ”Hver 

tallerken tæller”, hvor 18 af landets stærke-

ste madaktører drøfter madkulturen som en 

del af løsningen på klimaproblemet. 

•  www.madkulturen.dk/madtanken/#podcasts 

Jesper Vollmer

•  Jesper Vollmer er tidligere køkkenchef ved 

Kongehuset 

•  Privat er han gift med tv-vært og debattør 

Annette Heick

•  Han driver i dag kokkeskole og mad-events 

fra Huset Rå i Allinge på Bornholm

•  Find ham også på den digitale madplatform 

Klub Vollmer, hvor han leger med smag og va-

riation i danskerne yndlingsretter, og inspire-

rer til små forandringer i det danske køkken.

• www.klubvollmer.dk
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DEIF A/S
Frisenborgvej 33, 7800 Skive

www.deif.com  -  Tlf.: 9614 9614

SKIVEMØDET
20. + 21. MAJ 2022

ET DANMARK I BALANCE

DEIF bidrager dagligt til den grønne omstilling 

- og bakker op om Skivemødet og et Danmark i balance.

Med base i Skive, og datterselskaber i 13 lande, er DEIF én af verdens førende leverandører af 

grønne, sikre og pålidelige produkter og løsninger til styring af decentral elproduktion  – til lands og til 

vands. Som virksomhed ønsker vi at give det størst mulige bidrag til en grønnere og mere bæredygtig 

verden. Det gør vi gennem vores innovative løsninger til vindmøller og hybridanlæg samt optimering 

af effektivitet og brændstofforbrug i en lang række andre applikationer.

Fanø-færgen Grotte, der blev taget i brug sidste år, er en af verdens første batteridrevne færger, 

og det er løsninger fra DEIF der sørger for, at færgen kan genoplade batterierne på kort tid. DEIF 

har udviklet skibets energistyringssystem, der medvirker til at styre og kontrollere el-distribution og 

energilagring ombord - fx. ud til de el-drevne skibspropeller og forbindelsen til land. DEIF-løsningen 

sikrer, at den klimavenlige færge optimerer energiforbruget.

Et andet eksempel er et samarbejde med den danske virksomhed Eurowind Energy om at renovere 

gamle vindmøller til en vindmøllepark i Skotland, så de holder dobbelt så længe og leverer maksimal 

strømproduktion. DEIF leverer styresystemerne, som bidrager til at der spares masser af ressourcer 

og CO2 udledning ved at genbruge de eksisterende møller. Det er sund fornuft.

Med det grønne hjerte på rette sted

DEIF er en værdibaseret virksomhed med hjertet på rette sted. Det kommer til udtryk i alt, hvad vi gør i 

forhold til medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Ikke mindst lokalt og regionalt, hvor vi bl.a. er 

involveret i GreenLab, Code of Care Skive og KIS-huset.

Vi er stolte over at være en del af en region, der ikke bare taler om balance og den grønne omstilling, 

men som er særligt fremsynet og sætter handling bag ordene.
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Forvent noget
ekstra...

www.stykgodscentret.dk

KurértransportPart- & Full-load ADR/farligt godsStykgods/pakker

Temperaturovervåget 

køletransport

Krantransport Transport med 

medbringertruck
6.500 m² lager 

3.400 pallepladser
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SØNDAG 12. JUNI KL. 15.30

A CONVERSATION WITH 

PRESIDENT BARACK OBAMA

Læs mere på www.kcskive.dk
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Code of Care: De livsvigtige fællesskaber kan 

etableres overalt

Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj

Man er nødt til at blive lukket ind i et fællesskab, 

hvis man skal finde vej fra psykisk sygdom til en 

plads i samfundet. Det mener Mathilde Falch, 

musiker og ambassadør for Landsforeningen 

SIND, som sætter fokus på at nedbryde tabuer-

ne omkring psykisk sårbarhed. Hun fortæller, at 

det var et fællesskab omkring musik, som vendte 

en livstruende spiseforstyrrelse til starten på et 

liv, der var værd at leve – og at et livsvigtigt fæl-

lesskab kan skabes hvor som helst. Det fortæller 

hun om, når hun d. 20. maj besøger Skivemødet 

for at diskutere socialt ansvar, Code of Care, og 

en tilgang til behandling af psykisk sårbarhed i 

det danske system, som med sangerens egne 

ord har plads til forbedring.  

Mathilde Falch er musiker og sangskriver, og be-

skrives som en kunstner, der italesætter de mør-

ke sider af sindet, som de fleste af os undgår at 
tale for meget om, for ikke at ødelægge den gode 

stemning. Hun pladedebuterer i 2009 med singlen 

‘Måske om 5 år’, og stifter senere sit eget plade-

selskab, Just For The Record. På CV’et står et nært 
samarbejde med Landforeningen SIND, og udover 

at rejse landet rundt med guitaren under armen, 

fortæller hun også om sine oplevelser på begge 
sider af det psykiatriske system. Her er ressourcer-

ne ofte alt for begrænsede til reelt at være et be-

handlingstilbud, mener hun, og hun er fortaler for i 

langt højere grad at involvere hele civilsamfundet 

og erhvervslivet i den sociale rehabilitering af psy-

kisk sårbare.

Hjælpen er for dem, der har et fysisk behov

Da Mathilde Falch er 16 år bliver hun over kort tid 
meget syg med spiseforstyrrelsen Anoreksi. Det 

står hurtigt klart for hendes familie, at der er behov 
for professionel hjælp, men der er ingen hjælp at 

hente i det etablerede system. Mathilde fortæller, 

at hun simpelthen ikke var syg nok. ”Det var noget 

af et paradoks, for min psykolog drog hurtigt den 

konklusion, at hun ikke ville tage ansvar for min si-

tuation. Men min lidelse var psykisk, og så var der 
ikke plads til mig i et behandlingsforløb nogen ste-

der”, fortæller hun. 

I stedet bliver Mathilde sendt til ugentlig kontrol-

vejning, og det er først da lægen kan meddele, at 

Mathildes organer med stor sandsynlighed ikke vil 

fungere dagen ud, at der åbner en sengeplads på 
en psykiatrisk afdeling. ”Rigtig mange med livstru-

ende psykiske lidelser oplever, at der ikke er tilbud 

om behandling før lidelsen bliver fysisk. Ringer 

man efter hjælp, bliver man f.eks. ofte spurgt, om 

man har forsøgt at begå selvmord. Har man ikke 
det, så er man ikke disponeret for et tilbud om 
hjælp”, forklarer hun. ”På samme måde skulle jeg 

bogstaveligt talt være timer fra at dø, før det lykke-

des at komme i behandling. Det er på alle måder 
uacceptabelt”, fortsætter hun. 

Behov for større samspil mellem behandling og 

rehabilitering

Under sin 6 måneder lange indlæggelse bliver 
Mathilde sondemadet, men oplever ellers ikke at 

opholdet som sådan er behandling. Der er ingen 
kontakt med andre mennesker, som ikke er enten 

indlagt eller på arbejde. Det bliver i stedet Mathil-

- Mathilde Falch om psykisk sårbarhed og et fælles socialt ansvar

Rigtig mange med livstruende psykiske 

lidelser oplever, at der ikke er tilbud om 

behandling før lidelsen bliver fysisk. 

Mathilde Falch

FAKTA:

•  Mathilde Falch er sangerinde og sangskri-

ver. Hun har udgivet fem albums og en EP. 

•  Hun er gift med komikeren Jesper Juhl, mor 

til Leo og datter af sanger og skuespiller Mi-

chael Falch.

•  Hun er ambassadør for Landsforeningen 

SIND, Red Barnet, MOT og Projekt Hjemløs

•  Udover sin karriere som musiker arbejder 

Mathilde Falch for at nedbryde tabuerne 

omkring psykisk sårbarhed og sætte fokus 
på, hvordan vi kan tage større del i at lukke 
de mennesker ind de fællesskaber, som de i 

en periode har været udelukket fra.
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des dagbog og en guitar, som starter helingspro-

cessen. ”Jeg skrev meget ned, og med tiden be-

gyndte mine tanker at rime. Jeg oplevede gradvist, 

at jeg fik lyst til at leve igen”. Men da hun bliver 
udskrevet, er der er ikke nogen overgang fra ho-

spitalssengen og til det virkelige liv. Hun fortæller, 

at hun fandt et fællesskab med musikken, som red-

dede hendes liv - men at behandlingstilbud og det 

almindelige samfund kan arbejde langt mere sam-

men om at etablere de livsvigtige fællesskaber.

Derfor besøger Mathilde Falch i dag psykiatriske 
afdelinger, bosteder og fagkonferencer for at kom-

me i dialog omkring vores fælles ansvar for et sam-

fund, der fungerer som helhed. Hun peger blandt 

andet på, hvordan civilsamfundet og erhvervslivet 

kan spille en rolle i rehabiliteringen af psykisk sår-

bare borgere – og at der er basis for et samspil 

med behandlingssystemet. ”Hvis man skal finde 
håbet og troen på et godt liv, skal man ind og mær-

ke, hvad man godt kan lide. I en drømmeverden 

ville behandlingssystemet være motivator og bin-

deled netop hér. Hvis man finder ud af, hvad godt 
kan lide, så kan man begynde at udvikle sig, finde 
en identitetsfølelse og evnen til at bidrage med no-

get igen”, forklarer hun.

Fællesskabet kan etableres overalt

Mathilde Falch fortæller, at hun gang på gang op-

lever, at dem der får en chance, vokser med re-

kordhastighed, så snart de bliver lukket ind i et fæl-

lesskab. I sin egen sammenhæng tager hun unge 

med ind i musikverdenen, og det kan være med 

små opgaver, som at hjælpe med at stille op. Bare 

det, at man er en del af noget, kan være nok. ”Det 

fællesskab kan man etablere overalt, og det gør 

hele forskellen mellem, om man lykkes med at bli-

ve en del af samfundet igen eller ej. Det fælles so-

ciale ansvar er altså vejen frem, både for dem, der 

har udfordringerne, og for samfundet som helhed. 

Det koster langt mere at fokusere på lappeløsnin-

ger, end at få folk rigtigt ovenpå” slutter hun.

Mød Mathilde Falch til Skivemødet d. 20. maj kl. 

16:15, når hun i samspil med direktør for Code of 

Care, Peter Nørgaard, og direktør for Salling En-

treprenørfirma, Gregers Frederiksen, vil drøfte 
forhold til at sikre fremtidens arbejdskraft, hjælpe 

mennesker med udfordringer i livet i job, og hvor-

dan vi sammen med jobcentret kan udvikle nye 

veje ind på arbejdsmarkedet.

Man er nødt til at blive lukket ind i et fæl-

lesskab, hvis man skal finde vej fra psykisk 
sygdom til en plads i samfundet. Det mener 

Mathilde Falch, musiker og ambassadør for 

Landsforeningen SIND, som sætter fokus 

på at nedbryde tabuerne omkring psykisk 

sårbarhed. Som ung var hun i psykiatrisk 

behandling for en spiseforstyrrelse, men 

fortæller, at det var et fællesskab omkring 

musik, der reddede hendes liv – mere end 

behandlingen i sig selv. Derfor besøger hun 

i dag psykiatriske afdelinger, bosteder og 

fagkonferencer for at komme i dialog om-

kring vores fælles ansvar for et samfund, 

der fungerer som helhed. Hun peger blandt 

andet på, at de livsvigtige fællesskaber kan 

etableres overalt, og at der er basis for et 

større samspil mellem behandlingssyste-

met, det civile samfund og erhvervslivet. 

Det fortæller hun mere om, når hun d. 20. 

maj besøger Skivemødet for at diskutere 

socialt ansvar, Code of Care, og en tilgang 

til behandling af psykisk sårbarhed i det 

danske system, som med sangerens egne 

ord har plads til forbedring.  
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- smag forskellen...

Det er filosofien bag vore produkter, og bl.a. derfor 

brygger vi stadig efter de gamle metoder. 

Traditionelt håndværk – tager tid 

Vore produkter er alle brygget med den dybeste 

respekt for de naturlige processer, der ligger til grund 

for ølbrygning, f.eks. kold gæring og lagring ved 0 

grader fra 7 uger og helt op til 2 år. Det er gammelt 

traditionelt håndværk uden industriprocesser og uden 

tilsætning af vand ved tapning.

Råvarer i rundhåndede mængder 

Til alle vore øl anvender vi kun malt af bedste kvalitet, 

ligesom verdens fineste og dyreste humle, den tjek-

kiske Saaz, anvendes til alle varianter. Saaz er i øvrigt, 

blandt øl kendere rundt om i verden, altid et tydeligt 

tegn på godt øl.

Det er derfor, du kan smage forskel!

Kvalitet siden 1876

Vi brygger det 
bedste øl
- til dig der kan smage forskel ...
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Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj,  

Indehaver af Kernekommunikator

Hvad skal danskerne forberede sig på i det  

kommende år inden for dansk politik? Hvordan 

er formen i rød og blå blok, og hvornår trykker 

Mette Frederiksen på valgknappen? Det bliver 

nogle af de områder, politisk kommentator Søs 

Marie Serup og tidligere chefredaktør Henrik 

Qvortrup giver et interessant indblik i, når de 

gæster Skivemødet fredag d. 20. maj kl. 14:30. 

Vi kommer med i maskinrummet på Christi-

ansborg, og får en vurdering af store politiske 

spørgsmål fra nogle af Danmarks skarpeste  

politiske analytikere.

Mens danskerne diskuterer de forestående kon-

klusioner i Minksagen, og kun kan gisne om, hvor-

når der udskrives valg til Folketinget, så har andre 

fingrene stukket langt dybere i jorden under Chri-
stiansborgs mure. Politisk kommentator Søs Ma-

rie Serup og tidligere chefredaktør Henrik Qvor-
trup gæster Skivemødet d. 20. maj for at kigge i 
den politiske krystalkugle, og give deres bud på 
en række store spørgsmål omkring dansk politik. 
Moderator for samtalen, redaktør og programvært 
Klaus Knudsen Pedersen, fortæller at han ser frem 
til samtalen med de to erfarne analytikere, og glæ-

der sig til at være kanal for et fokus på den aktuelle 
og fremtidige situation inden for dansk politik. 
Henrik Qvortrup er journalist og politisk kommen-

tator, og kendes desuden af de fleste for sin rolle 
som spindoktor for Anders Fogh Rasmussen fra 
1998-2000. Han er kendt for sin kompromisløse 
tilgang til journalistik, og der er ingen tvivl om, at 
han kan levere et unikt indblik i, hvad der lige nu 
foregår bag murene på Christiansborg. 
Søs Marie Serup har en fortid som pressechef i 
Venstre og særlig rådgiver i Stats- og Finansmi-
nisteriet for Lars Løkke Rasmussen. I dag er hun 
rådgiver inden for interesse varetagelse på Chri-
stiansborg, og fungerer som politisk kommenta-

tor for TV2 News. Hun udtaler i forbindelse med 
sin generelle position som politisk kommentator, 
at det skal være nemt at forholde sig til politik. 

”Jeg lægger stor vægt på, at jeg kan fortælle, 
hvad der foregår bag kulisserne. Politik er en 
kampplads, hvor meninger brydes. Det bety-

der, at man ikke kan forstå ét parti uden også 
at forstå dets modpart, samarbejdspartnere og 
udfordrere. Jeg kender politik indefra efter at 
have arbejdet otte år på Christiansborg. Jeg har 
selvfølgelig et særligt indblik i Venstre. Men jeg 
vil behandle alle partier, personer og emner ens 
- og det vil ske fair og kontant”, siger hun (kilde: 

altinget.dk).

Klaus Knudsen Pedersen er forberedt til finger-
spidserne op til samtalen, og fortæller at den for 
ham er lidt som juleaften. ”Som journalist og ny-

hedsredaktør har jeg arbejdet med politik i man-

ge år. Derfor er det ekstra spændende, når man 
får mulighed for at tale med nogle af landets ab-

solut skarpeste analytikere”, forklarer han. ”De 
to har en nærmest overnaturlig evne til at vide, 
hvad der foregår. De stiller de rigtige spørgsmål, 
og ved hvad der sker i maskinrummet. Derfor får 
vi altså en helt unik mulighed for at spørge ind til 
nogle store politiske spørgsmål”. 

Klaus Knudsen Pedersen uddyber, at han vil 
bruge samtalen på Skivemødet til at spørge 
ind til, hvad danskerne skal forberede sig på i 
det kommende år inden for dansk politik. Han 
forklarer, at der helt konkret kan spørges ind til 
den forestående folkeafstemning, som vedrører 
Forsvarsforbeholdet. Der er dog ingen tvivl om, 
at vi frem for alt skal høre om muligheden for et 
Folketingsvalg i 2022, og hvad der kan få Mette 
Frederiksen til at ”trykke på knappen”. 

”Vi afventer en konklusion fra Minkkommissionen, 

og det bliver spændende at høre en analyse af, 
hvordan den kan påvirke beslutningen om at ud-

skrive valg. Jeg vil også gerne spørge ind til, hvil-

ken politikertype, Mette Frederiksen egentlig er i 
den forbindelse. Følger hun sin mavefornemmelse 
ligesom Lars Løkke, eller har hun regneark med 
statistiske konsekvensberegninger, ligesom An-

ders Fogh. Er der stadig noget, hun gerne vil nå, 
og i givet fald hvad?” fortæller Klaus Knudsen Pe-

dersen, om sin forberedelse til samtalen.

Endelig er det relevant at høre Henrik Qvortrup og 
Søs Marie Serups vurdering af, hvilke konsekven-

ser en eventuel beslutning om at udskrive valg kan 
få for dansk politik, mener Klaus Knudsen Peder-
sen. Hvilke udfaldsmuligheder kan der være, og 
hvordan er formen egentlig i rød og blå blok? ”Jeg 
vil gerne høre, ganske enkelt, hvordan Mette har 
det med vennerne”, forklarer han. ”Hvor godt styr 
har hun på det parlamentariske grundlag, der gjor-
de hende til statsminister for 4 år siden, og kan hun 

samle de kræfter, der skal til for at fortsætte?”

Mød Henrik Qvotrup og Søs Marie Serup til Skive- 

mødet fredag d. 20. maj kl. 14:30-15:00, når  

moderator Klaus Knudsen Pedersen går i dybden 

omkring udviklingen inden for dansk politik i det 

kommende år.  

Politik er en kampplads, hvor meninger brydes. Det betyder, at man ikke kan forstå 

ét parti uden også at forstå dets modpart, samarbejdspartnere og udfordrere.

Søs Marie Serup

Det bliver spændende at høre en 

analyse af, hvordan en afgørelse 

i Minksagen kan påvirke beslut-

ningen om at udskrive valg. Jeg 

vil også gerne spørge ind til, hvil-

ken politikertype, Mette Frederiksen 

egentlig er i den forbindelse. Følger hun sin ma-

vefornemmelse, eller har hun regneark med sta-

tistiske konsekvensberegninger.

Klaus Knudsen Pedersen

De to har en nærmest overnaturlig evne til at vide, hvad der foregår. De stiller de rigtige spørgsmål, og ved hvad der sker  

i maskinrummet. Derfor får vi altså en helt unik mulighed for at spørge ind til nogle store politiske spørgsmål.

Klaus Knudsen Pedersen

Dansk politik  

- behind the scenes
Hvad skal danskerne forberede sig  
på i det kommende år?
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Ingen kan løse klimaudfordringerne alene. Derfor samler Elværket 
Skive undervisere, elever, studerende, forskere, iværksættere, virk-
somheder og organisationer i Green Innovation Makers. Ved fælles 
hjælp udvikler de grønne løsninger på virksomheders helt konkrete 
udfordringer. De unge vil være med, fordi de her gør en reel forskel. 
Deres ideer og forslag bliver grebet og modnet gennem efterføl-
gende ekspertrådgivning og matchmaking. I Elværket Skive bliver 
grøn innovation til grønne handlinger.

Nogle

vil kalde det 

A-holdet ...

...vi kalder det
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Når uddannelser og erhvervsliv sammen 

sætter det grønneste hold
Tekst: Ida Ulrich Bregnhøj

Det er egentlig helt enkelt: Alle virksomheder 

har behov for mere grøn omstilling. Studerende 

inden for innovative fag har den nyeste viden. 

Så hvorfor ikke bygge bro mellem teori og vir-

kelighed? Det er kort fortalt tanken bag Elvær-

kets Skive succesrige koncept ’Green Innovation 

Makers’, der foregår online året rundt og fysisk 

til ’Green Innovation Week’ i uge 39. Og som no-

get helt særligt kan det opleves på scenen på 

Skivemødet på Strandtangen i Skive på fredag 

den 20. maj 2022. 

Elværket Skive kan noget med at bringe stude-

rende fra både ind- og udland sammen med loka-

le virksomheder, så de i fællesskab udvikler nye 

grønne løsninger. Idéen til konceptet fik de sidste 
år, fordi de kunne se, at der her var noget, begge 

parter ville få stor gavn af. Siden har udenlandske 

studerende gæstet Skiveegnen for at arbejde sam-

men med repræsentanter fra erhvervslivet her. Og 

til Skivemødet vil en gruppe studerende fra Aarhus 

Universitet (AU) præsentere deres tanker om den 

grønne udfordring – eller challenge – som blandt 

andre den grønne energipark GreenLab Skive har 

givet dem. 

- Vores udgangspunkt har hele tiden været, at 

ingen kan lykkes med den grønne omstilling alene 

– hverken forskningen, virksomhederne, de stude-

rende med den nye viden eller myndighederne. 

For at få succes med den grønne omstilling og få 

skabt noget, der virkelig batter, kræver det viden-

deling, samarbejde og innovation på tværs af alle 

sektorer, fag og niveauer – og det er det, vi gør 

hér, siger Louise Vilsgaard, der er projektleder for 

Green Innovation Makers. 

- Da vi lavede pilotprojektet sidste år, oplevede 

vi, hvor megen energi, der var i at koble de stude-

rende med de lokale virksomheder. Flere virksom-

heder, organisationer og universiteter henvendte 

sig efterfølgende til os, fordi de også ville være 

med. Det har været en utrolig god oplevelse og 

meget effektivt at bringe elever og studerenderes 
kompetencer inden for grøn omstilling i spil til kon-

krete løsninger for erhvervslivet organisationerne. 

Så ’Green Innovation Makers’ er kommet for at bli-

ve – hele året rundt, siger hun. 

Skaber motivation

De studerende fra AU har taget rigtig godt imod mu-

ligheden for at koble deres viden med de behov, 

lokale virksomheder fra Skiveegnen har for at finde 
nye, grønnere måder at drive deres virksomhed på. 

- Hele vejen rundt har de virkelig kastet sig ind 

i samarbejdet med virksomhederne med stor en-

tusiasme. Det skaber en anden motivation, at det 

er ’rigtige’ virksomheder, der har brug for de løs-

ninger, de studerende præsenterer for dem. Det 

er noget helt andet end at sidde og arbejde med 

teorierne bag innovations-processerne, siger Jane 

Flarup, der er lektor på Institut for Forretningsud-

vikling og Teknologi på AU’s afdeling i Herning og 

vejleder for nogle af de studerende, der er blevet 

matchet med virksomheder fra Skiveegnen, og 

som præsenterer deres arbejde på Skivemødet. 

- Det har været meget inspirerende for dem at 

opleve, at for eksempel en banebrydende virk-

somhed som GreenLab er interesserede i at høre 

deres bud på de grønne løsninger, siger hun. 

Samme opskrift

I marts i år har Louise Vilsgaard også væ-

ret medarrangør af Green Innovation Camp 

på Elværket i Skive. Det er et EU-finansie-

ret projekt, der kaldes Greenbizz. Opskrif-

ten er den samme som i ’Green Innovation 

Makers’. Forskellen er bare, at de 40 stude-

rende fra henholdsvis Halmstad Universitet i 

Sverige, Høgskolen Østfold i Norge og CGC 

Forskningscenter Birk Centerpark i Herning, 

der hører under Aarhus Universitet, deltog i 

en camp hen over tre døgn. Projektet har til 

formål at styrke den grønne omstilling i små 

og mellemstore virksomheder og at bidrage 

til øget brug af vedvarende energiløsninger. 

Tanken er, at det skal ske i mødet mellem stu-

derende fra de tre universiteter, forskellige 

brancheorganisationer og virksomheder. De 

40 studerende mødte en række midtjyske 

virksomheder – herunder Salling Autogen-

brug fra Skive. Og det var på Elværket, at tre 

dages intenst, grønt udviklingsarbejde blev 

præsenteret i plenum. 

Grøn handling

I det hele taget har uddannelses- og forsknings-

verdenen fået øjnene op for Skiveegnen. Det skyl-

des ikke mindst den mangeårige satsning på grøn 

handling, som det lokale erhvervsliv, uddannelses-

institutioner og Skive Kommune i fællesskab har 

bragt til nye højder, som ikke findes mange andre 
steder i verden. 

I den GreenLab Skive ligger der virksomheder, 

som skaber de nyeste, energiteknologiske løsnin-

ger. Sidste år placerede Danmarks Tekniske Uni-

versitet – DTU – en afdeling i parken. Inden da 

havde de igennem flere år haft et samarbejde med 
GreenLab, men ikke med en fysisk adresse på ma-

triklen. 

- Det er en udvikling, vi i Skive Kommune har 

brugt mange ressourcer på at understøtte. Vi har i 

over 40 år investeret i den grønne omstilling. Gre-

enLab er vores fyrtårn og har skabt stor opmærk-

somhed på grund af de nyskabende virksomheder 

i international skala, der har placeret sig dér. Med 

’Green Innovation Makers’ tager vi endnu et vigtigt 

skridt i vores indsats for at skabe en verden, der er 

mere grøn, og hvor vi netop skaber udvikling og 

grøn omstilling ved at koble den nyeste viden fra 

unge studerende med praktisk erfaring fra de loka-

le virksomheder. For her bliver indsatsen konkret, 

siger Peder Christian Kirkegaard, der er borgme-

ster i Skive Kommune. 

- Den er med til at skabe opmærksomhed på 

de lokale virksomheder, der i samarbejdet med 

de unge studerende viser, at der her på egnen er 

spændende, grønne karrieremuligheder. Og de 

unge får øjnene op for, at drømmejobbet måske 

ikke kun findes i hovedstadsområdet eller i de an-

dre store byer, men for eksempel også på steder 

som Skiveegnen, hvor den grønne omstilling ryk-

ker. Det er sådan noget, der forhåbentlig kan være 

med til at få de unge til at overveje at bosætte sig 

på Skiveegnen, siger han. 

For at få succes med den grønne omstilling og få skabt noget, der virkelig batter, kræver 

det videndeling, samarbejde og innovation på tværs af alle sektorer, fag og niveauer.

Louise Vilsgaard, projektleder for Green Innovation Makers. 
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Krabbesholm Højskole

Kunst giver dig 
redskaber til at være  
til stede i verden …

Arkitektur er en fortsat 

drøm om nye måder at 

leve på …
Design er at give 
objekter og visioner 
form …
Grafisk Design er at 
udfordre det visuelle
sprog …

KLOAKERING

JORDARBEJDE

ANLÆGSARBEJDE

NEDBRYDNING

VI TILBYDER

Derfor ønsker vi alle en fornøjelig oplevelse på Skive Mødet i 2022.

www.bgb.dk

BAKKER OP OM 

SKIVE MØDET

Derfor ønsker vi alle en fornøjelig oplevelse på Skive Mødet i 2022.

 sætter hver dag sit fingeraftryk på meget store og markante 
byggerier i – specielt øst – Danmark. 

Det har vi faktisk gjort igennem mere end 40 år - og det er vi stolte af!

Vi er ikke mindre stolte af, at al kalkulationsarbejde og

 økonomistyring foregår her på Skiveegnen – det fungerer!

Vi kunne ikke drømme om, at flytte væk fra 

denne pragtfulde egn – med alle de muligheder , der byder sig her. 
Derfor ønsker vi alle en fornøjelig oplevelse 

på Skive Mødet i 2022.
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Dan-Element A/S  .  Fabriksvej 12  .  DK- 7800 Skive  .  Tlf. +45 97 58 52 22  .  de@danelement.dk  .  www.danelement.dk

Vi har mange stærke sider 
– især af beton

Vi arbejder målrettet med reduktion af CO2 aftrykket ved udvikling af cementreducerede betoner.

Grøn omstilling indenfor betonbyggeri er også med til at skabe et Danmark i balance. 

Mød Dan-Element på Skivemødet og bliv klogere på os og fremtidens bæredygtige byggerier.


