
PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2002 
 
Tid: Lørdag d. 23. februar 2002 
Sted: Blågårdens medborgerhus, Blågårds Plads 3, Nørrebro, 2200 København N. 

Alle er velkommen 
Indhold: • workshops ændring 

• fællesdebat 
• Generalforsamling i Dansk Sociologforening 

Middag: Tilmelding og betaling til middag er nødvendig og skal sendes til Diana 
Christensen, Sociologisk Institut, Linnésgade 22, 1361 København K;  
• på giro senest fredag den 8. februar 2002 
• pr. check eller kontant: skal være instituttet i hænde senest torsdag den 14. 

februar 2002. 
Der er reserveret godt 20 pladser og princippet er først til mølle. 
I år spiser vi på Shark House, Griffenfeldsgade 20 - i bekvem gåafstand fra 
Blågårds Plads, hvor årsmøde og generalforsamling holdes. 
Køkkenet er caribisk, og der er mulighed for at vælge mellem to menuer: 
Grillede grøntsager med jerk og vinaigrette, 
Grillet tunsteak med adobo krydderblanding serveret med skaldyrjus med 
vanillerom, græskar og krydderurter 
Ialt kr. 213 
Ceviche af frisk laks med koriander crisp 
Jamaican jerk kylling med rombagte ananas og syrlig kartoffelmos 
serveret med "rastafari" majsbrød 
Ialt kr. 163 
Drikkevarer betales på stedet, individuelt. Der vil være mulighed for at bestille 
dessert for de, der ønsker det.  

Program:   
10.00 - 10.30 Åbning/ velkomst 
10.30 - 12.30 Workshops: 

1. Værdier og politik med Professor Peter Gundelach, 
Københavns Universitet og Professor Peter Kemp Danmarks 
Pædagogiske Universitet 

2. Marginaliseringsfænomenet mellem politik og sociologi 
3. Demokrati og modernitet i et kønsperspektiv med lektor 

Ann-Dorte Christensen, Aalborg Universitet Ann-Dorte 
Christensen, Aalborg Universitet 

12.30 - 13.30 Frokost (på egen hånd) 
13.30 - 15.30 Fællesdebat: 

Den beslaglagte tid og den splintrede identitet 
Introduktion til temaet for Dansk Sociologkongres 2003 
Oplæg v. Jens Christian Tonboe, Sociologi, Aalborg Universitet 
samt Mai Heide Ottesen, Socialforskningsinstituttet 

15.30 - 16.00 Kaffepause 
16.30 - Generalforsamling 
18.30 - Middag (deltagelse kræver forudgående tilmelding) 
  

Alle er velkomne. Tilmelding til årsmødet er ikke nødvendig. Frokost er på egen hånd- der er 
mange cafeer i umiddelbar nærhed af medborgerhuset. Deltagelse i middagen kræver tilmelding. 


