
Lokale virksomheder er klar til Folkemødet 

Når Folkemødet på Bornholm begynder næste uge bliver det med lokal repræsentation. 
Granhøjen og Skovhus Privathospital deltager begge for fjerde år i træk, mens ConCura 
er med for første gang. Alle tre virksomheder skal være med i et fælles telt, der skal 
sætte psykisk sårbare og socialt udsatte på dagsordenen.  

Det er sjette gang Folkemødet bliver afholdt. På de fire dage fra den 16. – 19 juni ventes der at 
komme 100.000 mennesker til Bornholm for at debattere om vidt forskellige emner.  

”Deltagelse på Folkemødet er efterhånden blevet en tradition for Granhøjen. Det er vigtigt, at 
Folkemødet ikke blot er store organisationer og politikere, der diskuterer, men at vi som 
repræsentanter for den virkelig verden blander os,” siger Grete Mikkelsen, direktør og stifter 
af Granhøjen. 

Med for første gang 

Granhøjen deltager i år teltet hos LOS, der er interesseorganisation for de sociale 
virksomheder i Danmark. Her får man både selskab af Skovhus Privathospital og ConCura, der 
skal med til Folkemødet for første gang. 

”Vi glæder os meget til at være en del af Folkemødet. Vi ser det som en naturlig del af vores 
engagement som virksomhed at bidrage til debatten på de områder, hvor vi har en særlig 
viden og ekspertise. Vi har derfor sat folkeskolens inklusionstema til debat, og vil her gerne 
fortælle om, hvordan vi på ConCura arbejder for at nedbringe magtanvendelser med den 
særlige metode, der kaldes ART,” siger Jakob Schiøtt, der er direktør for ConCura.  

Værdifuld debat 

Både Granhøjen, Skovhus Privathospital og ConCura har selv arrangeret debatter, men de fire 
dage på Bornholm skal også bruges på at komme rundt til de mange øvrige debatter. 

”På Folkemødet får vi ikke bare lejlighed til selv at arrangere debat om vilkårene for socialt og 
psykisk udsatte, vi kommer også ud og møder og debatterer med borgere, politikere og 
organisationer om de spørgsmål, der optager os og vore beboere. Det er meget værdifuldt for 
os,” siger Kit Kjærsgaard, direktør på Skovhus Privathospital.  

Skovhus Privathospital, Granhøjen og ConCura er alle at finde i LOS’ telt på Kæmpestranden i 
Allinge.  
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