
 

 

Det Blå Danmark på Folkemødet 2019 – Postbåden Peter, kajplads H7 

 

Torsdag den 13. juni 

Kl. 15.00-16.00 Havne- og offshore wind-branche som lokal vækstbooster  

 

Udnytter Danmark sit fulde potentiale, eller bliver vi overhalet indenom af 

Kina eller Indien? 

 

Nordsøen er et firstmover-område, og Østersøen er et secondmover-

område. Hvad vil det sige, og hvilken samfundsøkonomisk effekt har 

offshore- og vindmølleindustriens aktiviteter for de lokale 

vækstmuligheder rundt omkring i Danmark både direkte og afledt? 

Kl. 16.00-17.00 Sænke slagskibe  

Morten Østergaard mod Linea Søgaard-Lidell 

Kom ombord på Postbåden Peter, når to politiske admiraler dyster på 

viden om Det Blå Danmark.  

 

De to admiraler bestyrer hver sin flåde, når de konkurrerer om at sænke 

hinandens slagskibe. Der bliver kæmpet på paratviden, og de rigtige svar 

giver lov til at sende skud af sted mod modstanderens flåde. Det hele 

foregår i en humoristisk og afslappet atmosfære, hvor du kan gætte med 

på stort og småt og dermed også blive klogere på Danmarks største 

eksporterhverv. Kom og gæt med. 

 

Morten Østergaard (R) mod Linea Søgaard-Lidell 

Kl. 17.00-18.00 Fremtidens kompetencer til den maritime industri 

 

Den maritime industri skriger på teknisk arbejdskraft - hvordan løser vi 

behovet? 

 

Den maritime industri skriger på kompetent teknisk arbejdskraft, og 

behovet ser kun ud til at vokse i de kommende år. Men tilgange til de 

tekniske fag er alt for lavt, og situationen er alarmerende. hvad skal der til 

for, at industrien kan gå fra skrig til jubelråb? 

 

Rasmus Elsborg-Jensen (ReFlow Maritime og PJ Diesel, Lars Henrik 

Hejlesen (MAN Energy Solutions), Bjarne Laustsen (S) og Jenny N. Braat 

(Danske Maritime) 

  



 

Fredag den 14. juni 

Kl. 9.00-10.00 Sænke slagskibe  

Peter Skaarup mod Benny Engelbrecht 

 

Kom ombord på Postbåden Peter, når to politiske admiraler dyster på 

viden om Det Blå Danmark.  

 

De to admiraler bestyrer hver sin flåde, når de konkurrerer om at sænke 

hinandens slagskibe. Der bliver kæmpet på paratviden, og de rigtige svar 

giver lov til at sende skud af sted mod modstanderens flåde. Det hele 

foregår i en humoristisk og afslappet atmosfære, hvor du kan gætte med 

på stort og småt og dermed også blive klogere på Danmarks største 

eksporterhverv. Kom og gæt med. 

 

Peter Skaarup (DF) mod Benny Engelbrecht 

Kl. 10.30-11.30 Hackerne kommer - hvordan styrker vi cybersikkerheden? 

 

Vær med til at diskutere, hvordan vi kan beskytte vores samfund mod IT-

kriminelle. 

 

Keld Norman (Dubex), Leif Panduro Jensen (Region Sjælland), Michael 

Warrer (NRGi) 

Kl. 12.00-13.00 En bæredygtig krydstogtturisme 

 

Havne kan bidrage til en grønnere krydstogtturisme. Kom og hør 

hvordan. 

 

Flere og flere vælger krydstogtferien til. Det kan mærkes hos flere danske 

havne, som oplever en stigning i interessen. Kom og hør mere om, hvilke 

muligheder havnene har for at understøtte den grønne dagsorden på det 

område. 

Kl. 15.30-16.00 En ærlig sømandssnak med Kristian Thulesen Dahl 

 

En ærlig sømandssnak – og en god dram – med Kristian Thulesen Dahl. 

 

Ægte og ærligt sindelag sammen med en god dram er opskriften på en 

god sømandssnak. Med metaforer fra det maritime univers stiller Danske 

Rederiers adm. direktør Anne H Steffensen skarpt på Kristian Thulesen 

Dahls pejlemærker som partiformand og Dansk Folkepartis kurs i det nye 

politiske landskab efter Folketingsvalget 2019. Fredag kl. 15.30 er Kristian 

ombord på Postbåden Peter til en halv times samtale om sin maritime 

værktøjskasse. Kom og hør, hvornår Kristian bruger "ankeret", "roret" og 

"harpunen" i sin rolle som partiformand. Eller hvilken last, der skal 

kendetegne Danmark i fremtiden. 



 

 

Kristian Thulesen Dahl (DF), Anne H. Steffensen (Danske Rederier) 

Kl. 17.00-18.00 Sømandsviser med Søren Pind og Mogens Jensen 

 

Kom og syng med, når Søren Pind og Mogens Jensen – akkompagneret 

af Pelle Voigt – synger festlige sømandsviser ombord på Postbåden 

Peter. 

 

Følg med på Postbåden Peter eller fra kajkanten, når Mogens Jensen og 

Søren Pind endnu en gang udfolder deres sangtalenter hos Det Blå 

Danmark. Når det kommer til maritime sange og sømandsviser, har 

Danmark været en stormagt gennem mange år. Dem får du et udsnit af 

fra de to tidligere ministre, Søren Pind (V) og Mogens Jensen (S), der 

begge kan skære en vise, så tårerne triller. I år er det igen tidligere MF'er 

og musikant, Pelle Voigt, som spiller op på guitaren og sikrer den helt 

rette stemning, når de to sangere giver deres bud på de danske 

sømandsviser. Kom og vær med, når tonerne gjalder ud over Allinge 

Havn og sætter den helt rette søfartsstemning på Det Blå Danmarks båd 

og kajkant. 

 

Søren Pind, Mogens Jensen (S), Pelle Voigt 

  



 

Lørdag den 15. juni 

Kl. 9.30-10.00 Global business og verdensmålene 

 

Hvordan kan globale virksomheder være med til at indfri FN’s verdensmål 

om økonomisk vækst? 

 

Hvordan kan globale virksomheder som eksempelvis Maersk og Danish 

Crown være med til at indfri FN’s verdensmål om økonomisk vækst også i 

udviklingslande? International handel skaber store værdier, men bliver de 

fordelt på en fair og bæredygtig måde? 

 

Kristian Jensen, næstformand for Venstre 

Claus V. Hemmingsen, vice CEO Mærsk 

Kristian Østerling Eriknauer, vice president CSR and Sustainability, Arla 

Hans Henrik Pontoppidan, secretary general Danish Chinese Business 

Forum 

Anne H. Steffensen, adm. direktør Danske Rederier (moderator) 

Kl. 11.00-11.45 Maritime kvinder - tip en 13'er 

 

Quiz på myter og fordomme om kvinder i en mandsdomineret branche - 

tip med og vind! 

 

Mona Juul (KF), Sara Grex (IDA), Jenny N. Braat (Danske Maritime) 

Kl. 13.45-14.30 Verden er i opbrud - og det er alletiders 

 
På fremtidsrejse med topcheferne fra Nationalmuseet, Danske Rederier og 
Folkekirkens Nødhjælp. 

 

Rane Willerslev har givet Nationalmuseet en kedsomhedsknap, Danske 

Rederier har fokus på verdensmålene, og Folkekirkens Nødhjælp bruger 

mobiltelefoner til at hjælpe verdens fattige. Disruption er ikke bare et 

modeord. Verden er virkelig i forandring. Der er fuld fart på 

digitaliseringen, erhvervslivet omfavner FNs verdensmål, og den politiske 

værdidebat kører på maksimal volume. Så hvis etablerede institutioner, 

virksomheder og organisationer skal bestå, så må og skal de forandre sig. 

Mød museumsdirektør Rane Willerslev fra Nationalmuseet, 

administrerende direktør Anne H. Steffensen fra Danske Rederier og 

generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp til 

debat om muligheder og faldgruber, når der skal stilles om til nye tider. 

 

 

Kl. 15.30-16.15 Kåring af vinderne i årets Asylliga 

 

Kom og hyld vinderne af Asylligaen hos Det Blå Danmark. 



 

 

Hop ombord på Postbåden Peter, hvor danske politikere, EM92-stjerner 

og mange flere deltager i præmieoverrækkelsen for årets Asylliga. 

Efterfølgende er der loungebar og jazz. 

Kl. 16.30-18.00 Loungebar og live jazz 

  



 

Søndag den 16. juni 

Kl. 10.00-11.00 Stævn ud med Det Blå Danmark 

 

Kom med ombord på Postbåden Peter til en kort sejlads. 

 

Kom med ombord på Postbåden Peter til en lille søndagssejlads sammen 

med Det Blå Danmark. Det Blå Danmark inviterer alle interesserede til en 

times sejlads omkring Allinge Havn. På sejladsen kan man endda få lov til 

at høre en vaskeægte frømand fortælle om sine bedrifter ude i verden. 

 


