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Ledelse uden løn og vilkår 
Hanna Line Jakobsen var bare 16 år gammel, da hun blev 
medlem af Røde Kors. Siden da har hun gjort kometkarriere i 
organisationen, og i 2014 blev hun valgt som den yngste 
præsident i Røde Kors' historie. Hvad drev hende til at blive 
frivillig, og hvordan bruger hun dette i sit arbejde? Hvilke 
udfordringer ser hun for sin organisation og for det danske 
civilsamfund generelt? Og hvordan mener hun, at de skal 
håndteres? 

Børsbygningen, mandag 28. november 2016 kl. 9.00-12.00 

Fonde i Danmark - filantropi eller samskabelse? 
Debatten om fondenes rolle i samfundet fylder mere og mere og 
blev senest aktualiseret med Den A.P. Møllerske Støttefonds 
milliondonation til socialt udsatte. Nogle mener, at de negative 
røster blot er fordomme uden hold i virkeligheden. Andre mener, 
at fordommene ikke eksisterer uden grund. Henriette 
Christiansen vil give sin vurdering af forholdet og sin opfattelse 
af, hvordan foreninger og fonde i samspil kan skabe reelle 
forbedringer.  

Børsbygningen, onsdag 11. januar 2017 kl. 9.00-12.00

Hvad siger de folkevalgte? 

! ! !  
Jan E. Jørgensen (V), Marianne Jelved (R) og Torsten Gejl (ALT) 

Ved årets første møde har vi inviteret et udvalg af vores folkevalgte politikere til en snak om det 
civile Danmark. Hør Jan E. Jørgensens (V), Marianne Jelveds (R) og Torsten Gejls (ALT) visioner 

for det danske civilsamfund. 

Børsbygningen, tirsdag 27. september 2016 kl. 9.00-12.00 

�

Hanna Line Jakobsen, 
præsident for Røde Kors, 
projektchef i Det Obelske 

Familiefond

!  
Henriette Christiansen, 

direktør i Egmont Fonden

Altingets civilsamfundsnetværk



I statens skygge 

Det tværfaglige forskningsprojekt CISTAS startede i juni 2014 
med en bevilling fra Carlsbergfondet på 8,97 mio. kroner. Fokus 
er på det danske civilsamfunds oprindelse, dets udvikling og dets 
nuværende form. Hvilken rolle spiller civilsamfundet i udviklingen 
af den moderne velfærdsstat? Og hvilken rolle vil den have i 
fremtiden? Forskningsleder og professor Lars Bo Kaspersen vil 
komme og fortælle om projektet og resultaterne. 

Børsbygningen, mandag 24. april 2017 kl. 9.00-12.00

Det sociale kommunikationsbureau 

Jon Kiellberg har sammen med sin partner Christian Lunøe 
startet Danmarks første sociale kommunikationsbureau, der 
beskæftiger sig specifikt med at hjælpe virksomheder, fonde og 
NGO'er med at indfri ambitionerne om et mere socialt og 
bæredygtigt samfund. Han vil i sit oplæg komme ind på, hvilke 
specifikke værktøjer deres bureau benytter for at løfte 
samfundsdagsordner, og hvordan alliancer kan være med til at 
skabe konkrete sociale velfærdsløsninger.  

Grønbechs Hotel, Allinge, Bornholm, tirsdag 6. juni 2017

�
Lars Bo Kaspersen, 

professor på Institut for 
Statskundskab, 

Københavns Universitet, og 
forskningsleder i CISTAS

�
Andreas Gylling Æbelø, 

Chief Advisor i Advice A/S 


