
 

Kære medlem, 
 
Kom med! 
Folkemødet på Bornholm er en smeltedigel af meninger. 
Det næste Folkemøde finder sted torsdag 12. juni-søndag 
15. juni 2014 i Allinge, Bornholm. 
 
Vi var nogle stykker, der i 2013 tog en 1-dags-billet med 
afgang fra Københavns Hovedbanegård kl. 07 og var 
hjemme igen på Hovedbanegården kl. 21.20 samme aften. 
Det var en stor oplevelse og ren underholdning. Rejsetiden 
var forholdsvis kort, så der var ca. 7 timer i Allinge, hvor vi 
frit bevægede os rundt i området, hørte foredrag, mødte 
kendte personer på nært hold, og hvad vi nu ellers fik øje 
på. Der var 1.200 events i løbet af de 4 dage! 
 
 
Bag Folkemødet 

Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i den nordborn-
holmske havneby Allinge. Folkemødet er et non profit-
foretagende under Bornholms Regionskommune. Folkemødets mission er at styrke demokratiet og dialogen 
i Danmark ved at skabe en ramme om møder mellem beslutningstagerne i erhvervslivet, interesseorganisa-
tioner og politikere fra Folketinget, EU, kommuner og regioner. Og ved at give borgerne mulighed for at 
møde beslutningstagerne. 
Folkemødet 2014 har foreløbig fået støtte fra Færgen, Østkraft, Danske Regioner og DAT. 
 
Læs mere om Folkemødet på Bornholm http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1998214/folkemoedet-er-
politisk-wellness/ 
 
Folkemødets hjemmeside finder du på www.folkemødet.dk   
 
Er AFSere så inde i billedet her? Ja! Louise Groth-Michelsen, Indonesien’92 
er projektleder på Folkemødet på Bornholm. 
 
 
 
 
Du kan vælge: 

• 1-dags tur 
o Afg. Københavns Hovedbanegård fredag 13. juni 14 kl. 07 og 

hjemkomst samme sted kl. ca. 21.20 
o Pris ca. 300 kr. for transport til Allinge og retur. 2014 priser ikke offentliggjort endnu 
o Du er på egen hånd hele dagen 

• 2-dags tur 
o Afg. Københavns Hovedbanegård fredag 13. juni 14 kl. 07 og hjemkomst dagen efter 

samme sted kl. ca. 21.20 
o Pris ca. 300 kr. for transport til Allinge og retur. 2014 priser 

ikke offentliggjort endnu. Hertil kommer overnatning og 
transport fra Allinge til overnatningssted og retur 

o Du er på egen hånd hele dagen 
o Fælles middag fredag aften kan arrangeres 

 
Her i første omgang beder vi om en tilkendegivelse af din interesse for 
at deltage i Folkemødet. Hvis du ikke er interesseret, behøver du ikke 
svare, men kommentarer er velkomne! 
Skriv tilbage: Vi er interesserede, 1 eller 2 eller… personer; 1 eller 2 
dage. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen for AFS Alumni DK 

Louise Groth-Michelsen. 
Foto: Klaus Faartoft 

Foto: Bornholms Regionskommune 

Foto: Bornholms Regionskommune 


