
FOLKESKIBET
Folkeskibet er det vestjyske bidrag til Folkemødet på Bornholm i året 2015. 
Vi kaster søforklaringerne over borde, og inviterer til fire dages sejlads med 
ind-til-benet samfundsdebat. Det er politisk bølgegang, og fuld skrue på 
lysten til at vende og dreje hvert et hjørne i snakken om, hvordan vores 
samfund skal indrettes.
Vores togt går fra havn til havn, hvor vi samler mennesker og meninger op. 
Vi lader høj og lav mødes i latter, lune og engagementets brusen. Det er 
holdninger fra nord til syd, – og vi fragter det hele videre til Folkemødet i 
Allinge, og lader skibet være holdningernes ankerplads under hele mødet. 
Tag del og vær med på en levende færd fra vest til øst.

sætter kursen mod dialog og demokrati



Med udgangspunkt i Folkemødet i Allinge ønsker vi at sætte en dagsorden 
for kursen i den generelle debat omhandlende udfordringen i at tiltrække 
tilflyttere, og herigennem medvirke til øget vækst på vores egn. Vi ønsker 
at sætte fokus på uddannelse og vil ligeledes, med udgangspunkt i vores 
naturrigdomme, skabe enestående tilbud i forhold til kyst- og fjordturisme.
Vi vil medvirke til at få mange mulige vinkler på ovennævnte debatpunkter, 
og igennem synspunkter og samtaler mellem borgeren og beslutningstage-
ren undervejs, er ideen at samle dét i et vestjysk manifest. Dette afleveres 
til folketingets medlemmer, som deltager i Folkemødet.

Folkeskibet er båret frem af mange vigtige matroser og styrmænd.
Som kaptajn for projektet står Den danske Design- og Håndværksefterskole, 
som i projektets mange faser vil lede og fordele opgaverne efter bedste 
evne. Dette er dog et fælles projekt med mange aktører, som hver især vil 
få hovedansvaret for diverse delprojekter i forbindelse med Folkeskibet.
På DHE vil vi samle trådene, så ønsker du mere information, har spørgsmål, 
og-/ eller vil være en del af besætningen, så kan du kontakte DHE her:

Forstander:
Bjørn Scherbarth
Forstander@dhe.dk / 50 99 50 90

Projektkoordinator:
Sara Brøns
Kursus@dhe.dk / 81 80 26 45

Formålet med Folkeskibet

Kaptajn og besætning



Praktiske detaljer om Folkeskibet
Folkeskibet repræsenteres i praksis af Danmarks største Bramsejlskonnert, 
Maja. ”Maja” blev bygget under Første Verdenskrig på et af mange værf-
ter langs Rihnen i Holland. ”Maja” hed dengang “Hans KW 56” og sejlede 
ud fra Rihnen med fiskere ombord, som drev fiskeri i Nordsøen efter sild. 
Sidenhen blev ”Maja” solgt til Horsens, hvor Ceres bryggerierne befragte-
de hende, og hun sejlede under navnet ”Top” mange laster maltbyg ind til 
bryggeriet i Aarhus. 
Indtil restaureringen af ”Maja” blev påbegyndt i året 1997, var hun stadig i in-
denrigs fart, men med ringere og ringere betingelser, da skibet efterhånden 
var for lille og utidssvarende til fragterhvervet. Den sidste fragtrejse foretog 
hun med lasten fyldt med Bornholmsk granit fra Rønne til København i de-
cember 1996. 
I dag er der spise- og sovesal samt køkken, og man kan bo 24 personer på 
denne banje, som et sådant soverum traditionelt hedder til søs. Bramsejls-
konnerten er ejet af Fonden ”Bramsejlskonnerten Hvide Sande”.

• BRAMSEJLSKONNERT
• LÆNGDE: 43 METER
• BREDDE: 6,6 METER
• DYBGANG: 2,4 METER
• MASTEHØJDE: 28 METER
• FART: MAX 9 KNOB FOR MOTOR OG MAX 14 KNOB        
 FOR SEJL
• HOVEDMOTOR: 298 KW
• GENERATOR: 35 KW
• SEJLAREAL BASIS: 285 M2
• SEJLAREAL MAX: 480 M2

SKIBSFAKTA OM MAJA



PROGRAM FOR SEJLADSEN
DATO STED ARRANGEMENT
Fredag 5. juni Hvide Sande – Afgang mod 

Aalborg
Kl. 12.00 – Damefrokost 
Kl. 12.45 – Gymnastikopvisning
Kl. 13.15 – Grundlovstale  
Afgang kl. 14.00

Frokost på havnen i Hvide Sande skal fokusere på 100året for kvindernes stem-
meret, yderligere events på havnen kan aftales.

Lørdag 6. juni Ankomst foran Utzon Cen-
ter i Aalborg kl. 15.00

Programpunkt kl. 15.00-23.00.

Søndag 7. juni Afgang fra Aalborg kl. 7.30 
mod København

Mandag 8. juni Ankomst ved Langelinje i 
København kl. 10.30

Programpunkt kl. 11.00-23.00

Tirsdag 9. juni Afgang fra København kl. 
20.00 mod Bornholm

Programpunkt kl. 9.00-19.00

Onsdag 10. juni Ankomst i Allinge kl. 15.00 Programpunkt kl. 16.00-23.00
Torsdag 11. juni Folkemødet start kl. 14.00 Se program for Folkemødet
Fredag 12. juni Folkemødet Se program for Folkemødet
Lørdag 13. juni Folkemødet Se program for Folkemødet
Søndag 14. juni Folkemødet – Afgang mod 

København kl. 15.30
Se program for Folkemødet

Mandag 15. juni Ankomst i København kl. 
10.30 (aflæsning)

Afgang mod Hvide Sande kl. 
12.00.

Onsdag 17. juni Ankomst til Hvide Sande kl. 
14.00.



TUR  - PRIS

1
Sejltur Hvide Sande – Aalborg (2 overnatninger/ inkl. 

Forplejning)
2.000,- kr.

2
Sejltur Hvide Sande – København (4 overnatninger/ 

inkl. Forplejning)  
3.000,- kr. 

3
Sejltur København – Bornholm (1 overnatning/ inkl. 

Forplejning)  
5.000,- kr.

Betingelse at man selv finder overnatning på Bornholm

4
Hele sejlturen og Folkemøde (11 overnatninger/ inkl. 

Forplejning)  
25.000,- kr.

Hjemturen er implicit en del af Tur 4.

PRISER FOR SEJLADSEN



 ●  Sejlsætning ●  Trimning af sejlene ●  Bjærgning af sejl ●  Styrevagt ●  Brandvagt ●  Madlavning ●  Rengøring ●  Hyggestunder ●  og meget mere

VELKOMMEN TIL DET 
FLYDENDE HOTEL 
- Her får du både udsigt og indsigt!

Det flydende hotel har en af Allinges 
mest eksklusive beliggenheder byg-
get på et vestjysk fundament. Fra 
dækket er der en dejlig uforstyrret 
udsigt til vandet, og på den anden 
siden har du havnen.
Faciliteter og forplejning: Hvad end 
du vælger Tur 1, 2, 3 eller 4 med-
følger fuld forplejning ombord. Dette 
indebærer de 3 hovedmåltider, mor-
genmad, middagsmad og aftens-
mad samt lækkerier og snaks om af-
tenen. Der serveres en øl, vand eller 

et glas vin til maden, men derudover 
købes dette til efter egen interesse. 
Der må ryges i det fri. 
Kikkert og køje: Der bedes til turen 
medbringes sengelinned, hånd-
klæder samt praktisk tøj. Resten af 
indholdet i vadsækken er efter eget 
valg og ønske. 
Det fremstår pænt, velholdt og ind-
flytningsklart – så hop du bare om-
bord.

DAGSPROGRAM FOR EN SEJLDAG. 
Alle som deltager i sejladsen, vil blive en del af
besætningen og tager del i:



TIDSRUM DAGENS OPGAVER
07:00-08:00 Morgenmadsholdet går i kabyssen
08:00-09:00 Morgenmad i salonen
09:00-10:00 Rengøring på dækket
10:00-11:00 Folkeskibet trimmes
11:00-12:00 Frokostholdet går i kabyssen
12:00-13:00 Frokost
13:00-14:00 Eventblok/samtaler/indlæg/debat
14:00-15:00 Folkeskibet trimmes
15:00-16:00 Eventblok/samtaler/indlæg/debat
16:00-17:00 Fritime
17:00-18:00 Middagsholdet går i kabyssen
18:00-19:00 Middag
19:00-20:00 Eventblok/sang/indlæg/samtaler/debat
20:00-21:00 Eventblok/sang/indlæg/samtaler/debat
21:00-22:00 Folkeskibet trimmes
22:00-23:00 Vi finder banjerne

Programmet for en almindelig 
sejledag kan forløbe ca. således:



PROGRAM FOR FOLKESKIBET 
PÅ FOLKEMØDET
Følgende er en grov opridsning af Folkeski-
bets program på Folkemødet. 
Eventblokkene bliver defineret af de deltagene, 
vestjyske virksomheder, organisationer, for-
eninger eller lign. og vil repræsentere et bred-
spektret udsnit af samfundsrelevante emner.
Blokkene vil være opdelt af politiske debatter, 
seminarer, taler, kulturelle arrangementer og workshops.
Programmet er opdelt i blokke af to timer, som kan justeres alt efter aktører-
nes ønsker. Desuden er der indlagt pauser, som vil komme til at ligge i de 
tidsrum, hvor de politiske partier har taletid på cirkuspladsen.

Tidsrum Torsdag 11/6 Fredag 12/6 Lørdag 13/6 Søndag 14/6
08:00-09:00 Morgengym-

nastik v. DHE
Morgengym-
nastik v. DHE

Morgengym-
nastik v. DHE

09:00-10:00 Eventblok Eventblok Eventblok
10:00-11:00 Eventblok Eventblok Eventblok
11:00-12:00
12:00-13:00 Eventblok Eventblok Eventblok
13:00-14:00 Eventblok Eventblok Eventblok
14:00-15:00 Officiel åbning Politisk tale Politisk tale Officiel afslut-

ning
15:00-16:00 Cirkuspladsen Cirkuspladsen Cirkuspladsen
16:00-17:00 Eventblok Eventblok Eventblok
17:00-18:00 Eventblok Eventblok Eventblok
18:00-19:00
19:00-20:00 Eventblok Eventblok Eventblok
20:00-21:00 Eventblok Eventblok Eventblok
21:00-22:00 Fællessang 

på molen
v. DHE

Fællessang 
på molen
v. DHE

Dans, drinks 
og debat22:00-23:00



De blå kolonner repræsenterer de offentlige 
arrangementer, som folkemødet står bag, og 
der må ikke være arrangementer af anden 
offentlig karakter i det tidsrum. 
Hver eventblok har en varighed af 2 timer og 
koster 10.000 kr. Inkluderet i prisen er fri dis-
position af hele skibet, inkl. Kabys, projektor, 
borde og stole (til 75 stk.). Der er adgang til 
skibets salon, 2 toiletter og elektricitet.



Eksempler på arrangementer 
på Folkeskibet til Folkemødet

Nedstående er en række eksempler på emner, som kunne blive en del af 
en eventblok. 

 ● ”Vestjysk Energi” – blæst der er bedst eller andre former for fokus på 
alternativ energiformer (Herunder kan der ligeledes integreres noget  
bevægelse/aktivitet mv.) 

 ● ”Smag på Vestjylland” – Åbent skib med smagsprøver og oplæg om  
økologi og dyrevelfærd i Vestjylland.

 ● ”Nøglen til Vestjylland” – Underholdning for Folkemødets publikum med 
udfordringer og præmier fra Vestjylland.

 ● ”Curlingbørnenes fremtid?” – Debat om fremtiden ud fra et skolepolitisk 
synspunkt. 

 ● ”Samfundskagen skal skæres” - De finanspolitiske ordførere fra Chri-
stiansborg får lov til at dele lagkager ud fra deres plan for den danske 
økonomi. Bagefter er der smagsprøver. 

 ● ”Turisme i vandkants-Danmark”. – Skal provinsen overleve på turisme? 
Og hvordan?

 ● Dit event? 

Tilmelding og registrering 
Senest den 18. december 2014  
Sara Brøns
kursus@dhe.dk.





WWW.FACEBOOK.COM/FOLKESKIBET


