
ca. 17.15   Ankomst 
Bedste mulighed er tog til Vejen, hvor-
fra I kan enten gå, fange bus 148, eller 
tage en taxa sammen med andre (CISU 
dækker taxa). 

 Indkvartering

18.30    Aftensmad 

19.30 Civilsamfundet og Højskolen

  PERSPEKTIV Oplæg ved Knud Vilby: 
Har civilsamfundet mistet indflydelse?

 Fællessang og Askov Højskoles historie 

21.00 Aftenhygge

7.45-8.45 Morgenmad

8.45 Sang og morgensamling

9.00-11.45 Workshops

  ORGANISATION Systematisk brug af 
psykologien til at skabe motivation og 
engagement hos frivillige

  VÆRKTØJ Vil I arbejde mere med klimatil-
pasning i jeres projekter?

  VÆRKTØJ Guide til bedre billeder

  PERSPEKTIV Decolonisation of develop-
ment cooperation (ENG)

12.00  Frokost

13.00-15:15  Workshops

  ORGANISATION Vi vil have nye frivillige! – 
om flere generationer i organisationen

  VÆRKTØJ Vær klar til at søge CISUs nye 
Climate Change Adaptation Modality

  VÆRKTØJ Tag ordet! - så andre spidser  
ører

 NETVÆRK Kan du lide din nabo? –  
 walk&talk og lær nye folk at kende (ENG 
 LISH PARTICIPATION POSSIBLE)

15.30 Kaffe og fællessang

16.00 Talks 

  PERSPEKTIV Building a grassroot move-
ment to stop climate change w/ Chibeze 
Ezekiel and Junia Anilik (ENG)

17.15 Pause / Fritid

  VÆRKTØJ Walk-in clinic – få fikset jeres 
problem hos CISUs rådgivere

19.00 Aftensmad

20.30 Fest og underholdning med NAFSI  
 YOUNGSTER

7.45-8.45 Morgenmad

8.45 Sang og morgensamling

9.00-11.45 Workshops

  ORGANISATION Safeguarding: Dilemma-
spil krydret med lidt viden

  VÆRKTØJ Developing a strong advocacy 
campaign that creates change (ENG)

  PERSPEKTIV Decolonisation of develop-
ment cooperation (ENG)

12.00 Frokost

13.00 Fælles afslutning

  Læring fra kurset – hvad tager I med hjem 
og iværksætter?

  Åben scene – fortæl jeres succeshistorie 
på 2 minutter.

ca. 14.15 Afgang

CISU arrangerer taxa/kørsel til Vejen station. 

Lørdag Søndag

Fredag

HØJSKOLEWEEKEND 
2022

         LÆS MERE 

         TILMELDING 

Se korte beskrivelser af workshops på de næste sider

https://sydtrafik.dk/media/050fwftq/148_260622_adstream.pdf
https://fabo.org/cisu/h%C3%B8jskole_2022
https://arrangementer.cisu.dk/arrangement/?id=ba51c2a6-1461-4144-98ae-48d2f3602780


PERSPEKTIV

Civilsamfundet og 
højskolen
FREDAG KL. 19.30

Få en god start på en weekend i civilsamfundets 
tegn. Årets højskoleweekend finder sted på en af lan-
dets ældste højskoler, Askov, og har dermed været en 
af de institutioner der har med været med til at skabe 
det levende demokrati, vi stadig stræber efter i dag. 
Samtidig er civilsamfundet i Danmark måske ikke så 
stærkt som vi går og tror. Knud Vilby har her i 2022 
forfattet bogen ’Civilsamfundet – mellem stat og 
marked’ der taler ind i en debat om civilsamfundets 
indflydelse, som han mener er svækket. Knud vil 
udlægge et par pointer fra hans bog og tale ind i den 
globale kontekst vi arbejder i. 

Knud Vilby er mangeårig samfundsdebattør, tidligere 
chefredaktør på Information, og har været aktiv i flere 
foreninger der arbejdet globalt. 

Fredag aften starter med andre ord ud med at vi får 
et godt perspektiv på både det civilsamfund vi er en 
del af, og får os placeret godt i historien. Og mon ikke 
vi får sunget et par af de gode sange, der passer til 
stemningen!

Oplægsholdere: Forfatter Knud Vilby (knudvilby.dk)
 

PERSPEKTIV 

Decolonisation of 
development cooperation
LØRDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)  
+ SØNDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)

There is no doubt that the traces of colonialism has 
deep impact on the development of the world today, 
as is strongly linked to how politics and economy is 
shaping the lives of large parts of the world. Through 
the lens of various international voices Partos have 
generated a trilogy to trace the consequences of 
colonialism on development cooperation – ending 
up with recommendations on how we can embark 
on decolonizing the development cooperation. 

Dr. Emmanuel Kumi, research fellow at the University 
of Ghana and one of the contributors to the decolo-
nisation discussion will join us to engage with us in 
a conversation on what this entails for our concrete 
work – what you can do in your organisation and 
what CISU could do. 

Workshop facilitators: CISU Advisor Søren Asboe and 
research fellow Dr. Emmanuel Kumi (contributor of the 
decolonisation trilogy) 

Read about the decolonisation trilogy  
Read more about Dr. Emmanuel Kumi 

 

PERSPEKTIV 

Building a grassroot 
movement to stop 
climate change
LØRDAG KL. 16.00-17.15

We have invited two inspiring young climate activists 
to give us a talk at Askov.

Chibeze Ezekiel has been a leading figure in the 
strong campaign work in Ghana that halted the 
construction of a coal power plant through a strong 
mobilization of the affected communities. He has 
continued to work to ensure a strong recognized 
role for the youth to be part of the climate change 
conversations in Ghana.

Junia Anilik is part of the indigenous people’s com-
munity working as a volunteer with the communi-
ty-based organisation PACOS Trust in Malaysia, who 
partners with IWGIA and Operation Dagsværk. She 
works with addressing the climate change challenges 
and policies that affect the indigenous community.  

After the talks, we will have a Q&A. 

Speakers Junia Anilik (Malaysia) https://pacostrust.com 
& Chibeze Ezekiel (Ghana) https://www.goldmanprize.
org/recipient/chibeze-ezekiel/  

PERSPEKTIV
Arrangementer og talks der giver perspektiv til vores arbejde for bæredygtig 
udvikling

http://knudvilby.dk
https://www.partos.nl/nieuws/tracing-the-colonial-roots-of-development-cooperation-a-brief-history/
https://www.ascleiden.nl/organization/people/emmanuel-kumi
https://pacostrust.com
https://www.goldmanprize.org/recipient/chibeze-ezekiel/
https://www.goldmanprize.org/recipient/chibeze-ezekiel/




ORGANISATION

Systematisk brug af 
psykologien til at 
skabe motivation og 
engagement hos frivillige
LØRDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)

Den vigtigste ressource i civilsamfundet er menne-
skerne. Og ikke mindst de frivillige, som lægger man-
ge kræfter, giver legitimitet, folkelighed og energi til 
foreningerne. 

Men hvordan arbejder jeres forening med en tilgang 
til frivillige? 

Dels er de frivillige jo nemlig jer selv og jeres netværk 
for manges vedkommende. For andre der har profes-
sionelle sekretariater, er de frivillige centrale aktører I 
skal forholde jer til. Og det kan man jo arbejde mere 
eller mindre bevidst med!

Vi har inviteret psykolog Simon Elsborg Nygaard der 
har specialiseret sig i at arbejde med de psykologiske 
aspekter omkring bæredygtighed, og arbejder spe-
cifikt med ledelse, organisation, mening, motivation, 
mindset og adfærd.

Workshopafholdere: CISUs rådgiver Anders Reimers 
Larsen og Simon Elsborg Nygaard  
Læs mere om Simon

ORGANISATION 

Vi vil have nye frivillige! 
– om flere generationer i 
organisationen
LØRDAG EFTERMIDDAG (13.00-15.15)

Mange leder efter nye frivillige – nogle gange nye 
som i yngre. Men er det altid svaret?

Grundlæggende er, at det er ikke altid er helt nemt at 
vide, hvad der får folk til at melde sig under faner-
ne. Hvordan arbejder I hen mod en situation hvor 
det ikke længere er lige præcis jer, der tegner jeres 
forening? 

Vi vil med andre ord på denne workshop fokusere på 
rekruttering af frivillige. Vi kommer omkring virke-
lyst, mening, ejerskab, relationer og netværk. Vi vil 
prøve at se nærmere på flere generationer i samme 
forening, så I kan få lidt gode råd til hvordan I kan 
lave en strategi der passer til jer, jeres organisations 
størrelse, og jeres ambitioner. 

Vi sammensætter et stærkt panel af rådgivere som 
vil give gode råd on-the-spot til jeres udfordringer. 
Panelet vil bl.a. bestå af psykolog Simon Elsborg 
Nygaard, såvel som nogle af CISUs medlemsorganisa-
tioner med rige frivillige miljøer. 

Workshopafholdere: CISUs rådgiver Anders Reimers Lar-
sen i samarbejde med flere organisationer og eksperter
 

ORGANISATION 

Safeguarding: 
Dilemmaspil krydret med 
lidt viden
SØNDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)

Er det gået jeres næse forbi at hele verden har ret 
meget fokus på at beskytte de svageste? Nåh ja, der 
er måske nogle af de såkaldte verdensledere, der ikke 
helt har forstået alvoren af hvilken tilstand, verdens 
mest sårbare egentlig befinder sig i. Men os i ci-
vilsamfundet – vi skal have fejet for egen dør. 

Vær med her når vi skal forstå de centrale begreber i 
safeguarding – og det går ikke stille af sig. Gennem 
tricky dilemmaer og etiske spørgsmål, kommer I til at 
lære mere om, hvordan I som organisation og indivi-
der kan forholde jer til det.

Workshopafholder: CISU forvalter Ditte Marie Nørmark 
Stensgaard og rådgiver Rune Vinter Pedersen

ORGANISATION
Workshops med fokus på jeres virke som organisation

https://pure.au.dk/portal/en/persons/simon-elsborg-nygaard(47edc29b-ef44-4a7c-b752-26f90b770f02).html


VÆRKTØJ

Vil I arbejde mere med 
klimatilpasning i jeres 
projekter?
LØRDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)

Klimatilpasning ligger ofte mere lige for end I ofte 
forestiller jer. Denne workshop henvender sig til 
de organisationer som gerne vil arbejde lidt mere 
bevidst med klimatilpasning. Vi skal på workshoppen 
forstå hvordan CISUs Climate Integration Tool kan 
sættes i værk, når I udvikler jeres projekter. 
Værktøjet er skabt til at være så hands-on som det 
er muligt. I vil blive introduceret til projektdesign 
kombineret med en introduktion til CISU Climate 
Integration Tool.  

Konkret vil denne workshop arbejde med øvelser 
omkring kontekstanalysen, og hvilke typer af analy-
ser der kan give jer et godt grundlag for at udvikle et 
projekt der rammer hovedet på sømmet i forhold til 
klimaudfordringerne. 

I må rigtig gerne deltage med jeres egen case i bag-
hovedet – det gør det hele lidt mere virkeligt.

Workshopafholdere er CISUs rådgivere Hans-Jakob 
Hausmann og Maria Graversen
 

VÆRKTØJ

Guide til bedre billeder 
LØRDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)

Måske tager du allerede mange billeder, men 
alligevel mangler du de helt rigtige billeder til jeres 
hjemmeside eller sociale medier? Måske har billeder-
ne ikke det rigtige format, eller du søger inspiration 
til nye perspektiver og til at illustrere en aktivitet på 
nye måder?

Vi taler format, motiv, komposition, perspektiv, farve, 
lys, kvalitet og indhold - samt praktiske og etiske 
overvejelser, hvis du fx tager billeder i forbindelse 
med besøg hos en samarbejdspartner m.m.

Tag gerne mobiltelefonen (eller kamera) med til et 
par korte, praktiske øvelser.

Pernille Bærendtsen er PhD-studerende, og har i en 
årrække arbejdet som udviklingsarbejder og journa-
list i Østafrika, hvor fotografi har været en stor del af 
arbejdet. Hun har bl.a. taget en del af de billeder som 
CISU bruger, og har samarbejdet med og udstillet 
østafrikanske fotografer, der bruger instagram. Se 
www.duniaduara.dk.

Workshopafholder: Fotograf, PhD-stud. og civilsam-
fundsentusiast Pernille Bærendtsen
 

VÆRKTØJ

Vær klar til at søge CISUs 
nye Climate Change 
Adaptation Modality
LØRDAG EFTERMIDDAG (13.00-15.15)

Fra 2023 kan I søge CISUs Climate Change Adaptati-
on Modality - en særlig støtteform der målretter sig 
mod tilpasning til klimaforandringerne.
 
Så hvis I oplever at jeres målgruppe i stigende grad 
påvirkes af klimaforandringer, som fx tørke, over-
svømmelser, afgrøder der ikke opfører sig som de 
plejer, eller andet. Så er den her nye støtteform rele-
vant for jer at være opmærksom på. 

Fokus er på hvad denne nye modalitet kan støtte, 
hvordan den kan samtænkes med Climate Integra-
tion Tool og de klassiske metoder til projektdesign 
som Theory of Change (ToC) og Logical Framework 
Approach (LFA). Der vil være eksempler og øvelser 
omkring udvikling af outcomes, resultater og indika-
torer der integrerer klimatilpasning i jeres respektive 
projekter. 

I må rigtig gerne deltage med jeres egen case i bag-
hovedet – det gør det hele lidt mere virkeligt. 

Workshopafholdere er CISUs rådgivere Hans-Jakob 
Hausmann og Maria Graversen

VÆRKTØJ 
Workshops med værktøjer, I kan tage med hjem i jeres egen hverdag i 
organisationerne

http://www.duniaduara.dk


VÆRKTØJ

Tag ordet! - så andre 
spidser ører
LØRDAG EFTERMIDDAG (13.00-15.15)

Når du banker på glasset, så fanger bordet – uanset 
om du er til fest, skal holde oplæg om, hvad I laver i 
jeres forening, eller brænde igennem på zoom. 

Men det at tage ordet i store forsamlinger er det mest 
angstprovokerende, der findes. Det scorer langt over 
både slanger og flystyrt, viser amerikanske angst-ra-
tings. Og med god grund. Det kunne jo være, at folk 
kan høre, vi er lidt nervøse.

Kom med til denne workshop og lær, hvordan du

• kommer godt fra start
• får styr på nervøsiteten
• holder tilhørerne fanget
• går til biddet og gør stoffet til dit eget
• gør dit kropssprog til en styrke
• bruger store, små og smarte hjælpemidler

Workshopafholder er kommunikatør og aktiv i flere 
globale foreninger, Lars Møller,  
www.larsmoller.dk
 

VÆRKTØJ

Walk-in clinic – få fikset 
jeres problem hos CISUs 
rådgivere
LØRDAG EFTERMIDDAG (17.15-19.00)

Sidder I og bøvler med noget i jeres organisation, 
som I godt lige vil snakke med nogen om? Eller har 
du lige fået en vild inspiration på en workshop, som 
du lige bliver nødt til at vende med en? 

CISUs rådgivere sætter sig godt til rette med en kop 
kaffe og slikskålen, og venter blot på at I kigger ind 
forbi og sætter en snak i gang. Med andre ord, en 
ganske uformel ramme for den snak som du lige har 
brug for at tage om et projekt, jeres organisations 
strategi, om omlægning af aktiviteter eller hvad du 
nu lige plejer at bruge CISU til. 

Til rådighed: et mindre arsenal af CISUs rådgivere og 
forvaltere

 

VÆRKTØJ

Developing a strong 
advocacy campaign that 
creates change
SØNDAG FORMIDDAG (9.00-11.45)

Have you ever considered how the really successful 
campaigns were designed? Who planned them? Who 
made it happen? And what were the key elements 
that actually made it a success. 

We are lucky to have climate campaigners and activ-
ists with us at Askov Højskole, and we will learn from 
them. Together we will explore what campaign design 
they worked by, what were the successes and failures 
they met. We will investigate good tools and workable 
strategies for community involvement, and discuss 
how we can create linkages between locally-led adap-
tation and advocacy. 

So whether you yourself is a climate campaigner, or 
whether you just want to learn how a good campaign 
can de designed, join this workshop for inspiration 
and campaign design tools.

Our guest facilitator, Chibeze Ezekiel, succeeded with 
nothing less than a grassroot advocacy campaign to 
cancel the construction of a coal power plant and 
shipping port. 

Workshop facilitators: CISU advisor Anders Reimers Lars-
en and guest facilitator Chibeze Ezekiel.

http://www.kommunikerbedre.dk


NETVÆRK

Kan du lide din nabo?
LØRDAG EFTERMIDDAG (13.00-15.15)

Hver især er vi heldigvis ret spændende mennesker. 
Du kan sikkert også en god røverhistorie fra dengang 
du var på besøg i ’felten’, ikke? 

Vi laver en herlig walk&talk-workshop, hvor I kan lære 
hinanden at kende. 

Mange af de aktive i de mange CISU-medlemsorga-
nisationer har baggrund i alt muligt, og der er faglige 
fyrtårne overalt, som også I kan låne lidt af. Det vil vi i 
hvert fald forsøge ved at kreere et menneskebibliotek 
på højskolen. 

Kom og vær med, og find ud af hvor sej du selv er, og 
gør dit netværk lidt større!

Workshopafholdere bliver CISUs sekretariatsleder Jeef 
Bech og andre CISU-medarbejdere.
 

NETVÆRK

Kenyanske akrobater, 
morgensang og 
aftenhygge
HELE WEEKENDEN

På Højskoleweekenden er det vores ambition at 
skabe et hyggeligt program, hvor der er god tid til at 
lære hinanden at kende. 

Vi har flere punkter i programmet, hvor det er ren 
hygge og fest og farver. 

Vær for eksempel med lørdag aften, hvor SPOR 
MEDIAs kenyanske partner NAFSI YOUNGSTERs op-
træder med deres fantastiske show som de til daglig 
bruger til at opbygge selvtillid hos unge i slumkvarte-
rerne og give dem et frirum.

Vi synger hver morgen et par sange fra højskolesang-
bogen, og Askov har gode rammer til nogle hyggeli-
ge stunder i efterårsmørket.

NETVÆRK 
Aktive workshops hvor vi finder frem 
til at få gavn af hinanden og lære nye  
folk at kende


