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LEDER

Folkeoplysning 
for flygtninge

Efter valgkampen, hvor et af de store 
emner var flygtninge, sidder mange 
sikkert tilbage med en underlig smag i 
munden. Et hovedspørgsmål i valgkam-
pen har været, hvordan vi gør det min-
dre attraktivt at komme til Danmark. 
Spørgsmålet har ikke været: Hvordan 
bliver de mennesker, som kommer til 
landet, budt velkommen? 

Nu er valget overstået, og så er der plads 
til at overveje velkomsten. 

Folkeoplysningen kan byde indenfor til 
vores mange aktiviteter. Og det kan vi 
gøre på mange måder. En mulighed er 
at stille en eller måske to gratis pladser 
til rådighed på hold og ved aktiviteter, 
som bliver gennemført. Og indrømmet 
- det er nemmere sagt end gjort. Der er 
vejbump, som skal passeres.

Kommunen skal give dispensation, så 
gratis deltagelse bliver muligt. Men 

kommunen skal ses som en samar-
bejdspartner, som også er interesseret i, 
at flygtningenes ophold forløber uden 
gnidninger. Det kan vi hjælpe med til. 

Der er selvfølgelig også sprogproblemet, 
for skal aktiviteterne så gennemføres 
med tolk? Eller på engelsk? Det gode 
svar ligger ikke lige for. Man må prøve 
sig frem, men at støtte sig til en praktisk 
aktivitet er en glimrende måde at starte 
kommunikationen på, når man ikke 
deler sprog. 

Problemer er til for at blive tacklet, og 
også her vil landsforbundets sekretariat 
meget gerne hjælpe. Skal vi ikke vise, at 
folkeoplysningen kan se ud over økono-
mi og fremmedangst? Skal vi ikke byde 
flygtningene indenfor og gøre vores for, 
at dem, der er flygtet fra krig og lidelser, 
føler sig velkommen, mens de er hos os? 
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”Demokrati er udgangspunktet for 
alt, vi gør. For os hænger demokrati og 
folkeoplysning tæt sammen,” siger Elinor 
Harder, leder af FO Svendborg.

Vi sidder på Svendborg bibliotek med en 
termokande og to kopper kaffe. Brunsvi-
gerne er fra Thurø, betror Elinor mig. Vi 
sidder placeret ved et køkkenbordsagtigt 
træbord i musikafdelingen, hvor vi er 
omgivet af lave musikreoler og hyggelige 
siddemøbler. 

Det er ikke tilfældigt, at Elinor Harder 
har sat Fora Magasinet stævne på Svend-
borg Bibliotek. For det er her, FO Svend-
borgs seneste projekt folder sig tydeligst 
ud lige nu. I forbindelse med 100-året 
for kvinders valgret har FO i samarbejde 
med Foreningen Norden, Svendborg 
Bibliotek og Svendborg Museum lavet 
projektet "1915-2015 - Fokus på100-året 
for kvinders stemmeret". Projektet består 
af tre foredrag og en udstilling. Det er ud-
stillingen, der har bragt os til Svendborg 
Bibliotek. Den står ude i foyeren. Det 
er meningen, at den senere skal turne-
re på de andre biblioteker i Svendborg 
Kommune.

”Vi er ikke helt som de andre medlem-
mer af Fora. Vi arbejder mest i projekter 
her i FO Svendborg,” siger Elinor Harder 
og fortsætter:
”Jeg bruger ikke så meget aktiviteter un-

der Folkeoplysningsloven. Jeg går ind og 
ser, hvor er der fonde og projektmidler. 
Først og fremmest ser jeg på, hvor der er 
en opgave, jeg kan løse. Derefter ser jeg 
på, hvor der er nogle penge, som jeg kan 
søge. Jeg har hele tiden brugt det princip, 
at jeg laver arbejdsgrupper med samar-
bejdspartnere til hvert projekt.”

Her uddyber Elinor Harder, hvorfor vi 
sidder ved mødebordet nede i Svendborg 
Biblioteks musikafdeling.

”Faktisk opstod ideen til projektet lige 
her, mens jeg sad og drak en kop kaffe 
med Svendborg Biblioteks arrangements-
chef Jens Christian Horn Andersen, 
hvor vi holdt møde om et andet projekt," 
fortæller Elinor Harder.

Det var et møde, der fandt sted i juni 
2014. Her kom Elinor Harder og Jens 
Christian Horn Andersen til at tale om, 
at Dansk Folkeoplysnings Samråd ville 
komme med et udspil til grundlovsakti-
viteter i 2015, hvor der ville være penge 

at søge fra Folketingets grundlovspulje. 
Ideen til ”1915-2015 - Fokus på 100-året 
for kvinders stemmeret” var født.

For Elinor Harder er det et vigtigt pro-
jekt. Både fordi det tager udgangspunkt 
i vores demokrati, og fordi hun selv har 
været kvindepolitisk aktiv.

”Men jeg har faktisk også en anden poin-
te med det. Projektet kan bruges til at 
forstå de nye kulturer, der kommer her til 
Danmark. For at forstå dem skal vi også 
forstå vores egen kultur, hvor det faktisk 
kun er 100 år siden, at vi gik med lange 
kjoler og hatte, og holdningen til kvinder 
og tyende var helt anderledes. Det mener 
jeg, er FO’s mission; at vise historien, så vi 
kan forstå baggrunden for den verden, vi 
har i dag,” siger Elinor Harder.

Som hun typisk gør i forbindelse med 
projekterne, satte Elinor Harder en pro-
jektgruppe sammen, som er skræddersyet 
til lejligheden. Ud over Jens Christian 
Horn Andersen og Svendborg Bibliotek, 
har Elinor Harder også involveret en af 
sine lærerkræfter Elly Kølln, Svendborg 
Museum og Foreningen NORDEN i 
Svendborg i projektet med fokus på 100-
året for kvinders stemmeret. 

Fordi Elinor Harder har lavet mange 
projekter, har hun også stor erfaring i at 
søge penge til projekterne. Derfor valgte 

Det lokale netværk 
er nøglen, men fokus 
ligger på demokrati
En kop kaffe med arrangementschefen på Svendborg 

Bibliotek er et blandt mange værktøjer, når skolelederen 

for Frit Oplysningsforbund Svendborg iværksætter de 

demokratiorienterede projekter.  

Af Allan Thestrup, journalist på Fora Magasinet

"

Demokrati er 
udganspunktet 
for alt, vi gør
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Et sejlskib som dette har også været rammen om nogle af 

de over 100 maritime foredrag afholdt af FO Svendborg.

Lederen af Maritimt Center, Jay Brun Jensen, er en 

af Elinor Harders vigtigste samarbejdspartnere. 

Sammen står de bag en lang række maritime foredrag.
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hun at søge et mindre beløb.
”Det er min erfaring, at det kan være 
nemmere at få pengene, hvis man kom-
mer med et mindre projekt,” konstaterer 
hun. 

Demokratifestival 2015
Samtidig er projektet også et led i et stør-
re sydfynsk arrangement, ”Demokratife-
stival 2015”, der kulminerer med et stort 
grundlovsarrangement 5. juni i Ollerup, 
hvor kvindeudstillingen også kommer 
op at stå. Elinor Harder fortæller, at 
arrangørerne håber, at 2.500 vil komme til 
arrangementet.

”I forhold til det er vores jo et lidt mindre 
projekt. Vi har fået 28.000 kroner af 
Folketingets Grundlovspulje, mens de 
har fået et noget større beløb til grund-
lovsfestivalen i Ollerup,” fortæller Elinor 
Harder.

Bibliotekets arrangementschef Jens 
Christian Horn Andersen har fået øje 
på Elinor Harder og kommer nu ned i 
musikafdelingen, hvor vi sidder. Han 
kommer ned og hilser på, hvorefter han 
og Elinor Harder kort udveksler status på 
igangværende projekter, før vi begiver os 
hen til udstillingen i foyeren.

”Det er et godt projekt for os at være 
med i. Det første foredrag med Kaare R. 
Schou var en succes. Og det er meningen, 

at udstillingen her skal turnere rundt på 
kommunens andre biblioteker,” siger 
arrangementschefen.

Udstillingen er et godt eksempel på 
Elinor Harders patchwork-princip. Mens 
ginerne med tidstypiske kvindekjoler er 
stillet til rådighed af Svendborg Museum 
kommer andre effekter eksempelvis fra 
en privat samling hos en af kvinderne i 
projektgruppen. Plancherne er produce-
ret af Svendborg Museum.

”De har lagt meget arbejde i dem. Det 
er vi rigtig glade for, ” fortæller Elinor 
Harder.

Det fremgår tydeligt af ordskiftet mellem 
Elinor Harder og Jens Christian Horn 
Andersen, at de har arbejdet sammen 
mange gange før, og at han er en del af 
det vidtforgrenede netværk, som Elinor 
Harder udnytter til at få sine projekter 
op at stå.

Det er heller ikke tilfældigt, at foredrag 
er en del af projektet omkring kvinders 
valgret. Foredrag er – udover undervis-
ning - et andet ben i FO Svendborg.

Netværk
Her spiller netværket også en stor rolle. 
Det bliver tydeligt, da vi efter besøget 
på Svendborg Bibliotek tager ned på 
havnen til Maritimt Center. Her møder vi 
centerets leder Jay Brun Jensen uden for 
Pakhusbutikken, der er Maritimt Centers 
forsøg på at genskabe stemningen fra en 
gammeldags skibsproviantering. Han står 
udenfor på kajen med en skruepistol i 
hånden og tager i mod.

Jay Brun Jensen er sammen med Mari-
neforeningens formand Erik Bodal en 
anden vigtig krumtap i Elinor Harders 
netværk. 

Det er den del af netværket, der hand-
ler om det martime Svendborg. Elinor 
Harder og FO Svendborg er gået sam-
men med Marineforeningen Svendborg 
og Maritimt Center Danmark. Med 
udgangspunkt i Svendborgs lange søfarts 
tradition og historie står de bag en lang 
række maritime foredrag.  

Med den aktivitet viser FO Svendborg det 
lokale tilhørsforhold med udgangspunkt 

"

Det er rigtig 
folkeoplys-
ning, hvor 
dialogen er i 
centrum

Marineforeningens marinestue har været rammerne om 

mange af de Maritime foredrag, som Elinor Harder og 

FO Svendborg er med til at arrangere.
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i den særlige lokale søfartsidentitet, der 
præger den fynske havneby. Og igen 
kendetegnet ved at Elinor Harder har 
samlet en gruppe samarbejdspartnere, der 
er udvalgt til lejligheden og formålet. 

”Foredragene er en stor succes,” fortæller 
Jay Brun Jensen, mens han viser rundt i 
det gamle pakhus, som huser Maritimt 
Center. Han forklarer, hvorfor han er 
gået i samarbejde med Elinor Harder og 
FO Svendborg:
”Vi er vel lidt et maritimt kulturcenter. 
Vores opdrag er at bevare den maritime 
kulturarv. Vi har nogle gamle skonnerter 
vi lejer ud. Det var sådan, vi startede, men 
nu laver vi efterhånden lidt af hvert.”

Foredragene er en af de aktiviteter, der 
er kommet til. Ud over Maritimt Center 
er Marineforeningen i Svendborg en 
vigtig medspiller i organiseringen af de 
maritime foredrag. Faktisk foregår en del 
af foredragene i den flotte Marinestue, 
som tilhører Marineforeningen og ligger i 
samme pakhus som Maritimt Center.

Da Jay Brun Jensen låser døren op til 
Marinestuen, begynder Elinor Harder 
at fortælle om, hvordan der er stuvende 
fuldt til foredragene, hvor der også er 
tradition for en livlig debat både blandt 
tilhørerne og med foredragsholderne.
”Først er der foredrag en times tid og så 
er der..”,

Jay Brun Jensen bryder ind: ” …Ja, så er 
der  kaffe. Og så bliver der snakket”

”Ja,” istemmer Elinor Harder,” du kan 
tro, der bliver snakket. Det er rigtig fol-
keoplysning, hvor dialogen er i centrum.”

Elinor Harder er tydeligt stolt over den 
populære tradition, som foredragene har 
udviklet sig til.

Elinor Harder er glad for foredragene, 
fordi de er en modvægt til FO Svend-
borgs projekter, der per definition kører i 
en afgrænset periode. 
”Vi har netop afviklet foredrag num-
mer 101. Det synes jeg er meget flot,” 
konstaterer Elinor Harder, da vi forlader 
pakhuset for at nå et sidste stop. Så mange 
martime foredrag mener hun ikke, man 
kan finde andre steder i Danmark, be-
mærker hun stolt.

Rundturen i Svendborg er ved at være 
forbi. Men vi skal lige en tur rundt om et 
sejlskib, der ligger fortøjet ved kajen lige 
ved siden af Maritimt Center.
”Det vil jeg gerne vise frem, fordi vi nu er 
i Svendborg og Svendborg er en søfartsby. 
Derfor har vi faktisk også holdt nogle af 
vores foredrag på gamle sejlskibe,” afslut-
ter hun fortællingen og FO Svendborg. 

Nu skal Elinor Harder hjem og pakke. 
”Jeg skal tidligt op i morgen for at rejse til 
Stockholm, for at møde nogle af Foras

nordiske samarbejdspartnere, ” siger 
Elinor Harder.

Hun skal til bestyrelsesmøde i FNV (För-
bundet Nordisk Vuxenupplysning), der 
er en sammenslutning af folkeoplysende 
foreninger i Norden. Det er et af de fora, 
hvor hun har valgt at prioritere sine kræf-
ter. For Elinor Harder handler det også 
om demokrati, som hun ser som den røde 
tråd i hendes folkeoplysningsarbejde. 
Både lokalt, men også i forhold til verden. 
Hun synes også det runder hendes histo-
rie om sit og FO Svendborgs engagement 
i demokrati og folkeoplysningen af.

”Nu har jeg været formand for Interna-
tionalt udvalg i Fora i mange år. Der har 
jeg arbejdet med demokrati. Det gør jeg 
så også nu i FNV. Der arbejder vi med 
at udbrede den nordiske demokratimo-
del. Det er meget vigtigt for os og vores 
nordiske samarbejdspartnere fra Norge, 
Sverige og Finland. For os er demokratiet 
i centrum.”

DEMOKRATI SOM RØD TRÅD

Lige fra Elinor Harder startede FO 
Svendborg, har demokrati været 
omdrejningspunktet.

Det første projekt var et demokrati-
projekt omkring Bosniske flygtninge 
lavet i samarbejde med Røde Kors. 
Siden er mange demokrati-centrere-
de projekter sat i søen. Selv nævner 
hun et aftenskole-projekt i Bulgarien, 
som blev støttet af Demokratifon-
den, og et projekt rettet mod unge 
tyrkiske mødre i Svendborg, som 
projekter hvor demokratiet har været 
i fokus. 

FO Svendborgs formål:  
”Foreningen arbejder på grundlag af 
og ønsker at fremme FN’s idealer om 
fred, tolerance, mellemfolkelig forstå-
else og internationalt samarbejde.”

Grundlovsudstillingen tager udgangs-

punkt i Svenborgs stærke kvindesags-

kvinder – især Nielsine Nielsen, der var 

Danmarks første kvindelige læge
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Der blev afholdt Folkemøde på Born-
holm fra torsdag den 11. juni til søndag 
den 14. juni, og til trods for et nært 
forestående folketingsvalg ind over dette 
års ”demokratifestival”, samt et massivt 
politiopbud på grund af Trykkefriheds-
selskabets debat med den hollandske 
ekstremist Geert Wilders deltagelse, blev 
Folkemødet gennemført med over 2.700 
arrangementer og 93.000 deltagere. Igen i 
år var Fora til stede for at holde folkeop-
lysningsflaget højt.

Fredag eftermiddag afholdt Fora 
samstrik i samarbejde med Bornholms 
Husflid og Lotte Kure, som er indehaver 
af strikkeforretningen Strikkestrâuan i 
Rønne. Happeningen foregik i det fri og 
gik ud på, at folkemødedeltagere kunne 
slå sig ned og strikke en pind eller to 
på samstrikket, som havde plads til otte 
deltagere på en gang. Det var en velbesøgt 
aktivitet, som gav anledning til mange 
spændende og skæve samtaler om stress 
og afstressende aktiviteter - som for 
eksempel strik. 

Samstrik-happeningen ledte op til sam-
talesalonen lørdag formiddag, hvor Fora 
havde indbudt til en afslappende start 
på dagen. Samtalesalonen fandt sted på 
Cirkuspladsen i Dansk Folkeoplysnings 
Samråds telt, hvor Fora serverede nybagte 
boller, kaffe og the samt samtale om ha-
stighed og stress. Konceptet for samtalesa-
lonen var taget efter Borgerlystprincippet 
og går ud på, at man bliver parret to og 
to til at samtale om spørgsmål, som gives 
af moderatoren. Et koncept, der blev vel 
modtaget, fordi det skilte sig ud fra de 
mange andre arrangementer, der blev 
afholdt på Folkemødet i år. Foras næst-
formand, Hans Grishauge, var moderator 
på samtalesalonen.

”Det var spændende at prøve. Jeg var 
noget nervøs ved det, men jeg var meget 
glad for den samtale, der kom i gang,” 
fortalte en lettet Hans Grishauge efter 
afholdelsen af samtalesalonen.

Næstformanden mener, at samtalesalonen 
er et godt supplement et sted som Fol-

kemødet, som ellers er præget af mange 
traditionelle debatter.

”Samtalesalonen giver på en anden 
måde end ved traditionelle debatmøder 
med oplæg og spørgsmål, mulighed for 
samtaler, og en meget vigtig ting er, at 
her er det ikke kun oplægsholderen, der 
er ”den kloge” og skal svare på alt og 
hvad som helst. Ved samtalesalonerne er 
der mange flere forskellige svar,” udtalte 
Hans Grishauge. 

SAMTALESALON 

Kunne jeres forening være interes-
seret i at afprøve samtalesalon om 
hastighed og stress, så kan I hen-
vende jer til Foras sekretariat og få 
"opskriften" til den samtalesalon, 
vi afholdt på dette års Folkemøde. 

Se også mere på www.fora.dk

Samtaler 
om hastighed og stress
Fora inviterede i år til afstressende samstrik 

og til samtalesalon om hastighed og stress på 

Folkemødet på Bornholm. Arrangementer der 

gav anledning til mange spændende samtaler.  

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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Samstrikket tiltrak mange nysgerrige forbipasserende.

Samtalesalon om hastighed og stress blev 

styret af næstformand i Fora, Hans Grishauge.
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Hvad fik I ud af samtalesalonen? 

Fora Magasinet har spurgt to deltagere i Foras samtalesalon 
om hastighed og stress, hvad de fik ud af at være en del af 
samtalesalonen. 

Anna Solvej Bach Sørensen, samtalesalon-deltager

"Først og fremmest synes jeg, formen var rigtig god. Jeg kender godt Borger-
lyst-konceptet, men jeg har aldrig deltaget i en samtalesalon før.  Jeg er kommet i 
dag, fordi jeg godt kunne tænke mig at prøve det. Næsten alt andet på Folkemø-
det er paneldebatter, og jeg kunne rigtig godt lide, at det var os, der skulle sidde 
og tale sammen. 

Jeg kunne rigtig godt lide, at spørgsmålene kredsede om emnet stress, uden at 
ordet blev nævnt før helt til sidst. Ordet stress blev ikke nævnt i spørgsmålene. Vi 
nævnte det som deltagere en masse gange, men det at det ikke blev nævnt, fik den 
effekt, at vi fik talt om det gode og det dårlige ved tempo, som det første spørgs-
mål var formuleret. Det kan være fedt at være i bevægelse og fedt at være i tempo. 
Spørgsmålet om børnetempo var også virkelig interessant, fordi børn er gode til at 
dvæle ved ting og tage tingene som de kommer.

Jeg kunne rigtig godt lide, at spørgsmålene og samtalen blev lidt bredere. Derved 
blev samtalerne også langt mere interessante, fordi vi ikke faldt i at skulle tale om 
stress og alt det trælse ved det. Slutningen var mere orienteret om det."

Jonas, samtalesalon-deltager

"Jeg arbejder med nedsættelse af sygefravær og med begrænsning af sygefravær 
for langtidssygemeldte. Mange af vores målgrupper er jo stressramte – det er over 
halvdelen af dem. Så på den måde er det interessant for mig. 

Jeg tænker, at det at snakke om noget, som er så ukonkret som stress – det er 
sådan en ting, man ikke kan se eller håndtere så nemt, for der mangler måske en 
masse viden om det, og der er så mange, der er berørt af det. Derfor er bare det 
at få skabt noget dialog og få snakket med nogle mennesker, der har det inde på 
livet, eller har nogle holdninger til det på forskellige måder, det er jo med til at 
udvikle en eller se nogle nye perspektiver. Det kan understøtte mig i de ting, jeg 
arbejder med i forhold til stress. Nu har jeg ikke selv stress, men i kraft af mit 
arbejde har jeg stress inde på livet, og i min familie er der også noget stress".
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FO Gladsaxe er en af de Fora-foreninger, 
der havde valgt at markere Grundlovens 
100 års fødselsdag med et arrangement 
for byens borgere. Et arrangement, der 
satte fokus på, at kvinder fik stemmeret 
i 1915. 

"Vi ville gerne markere, at indflydelse 
ikke kommer af sig selv - at nogle må 
gå forrest. Gladsaxe har en kvindelig 
borgmester - og en forhenværende borg-
mester, som har inspireret mange. I vores 
bestyrelse sidder desuden tre tidligere 
byrådsmedlemmer, som alle er kvinder 
fra forskellige partier, som gerne vil sætte 
fokus på demokrati og indflydelse," for-
tæller Inge Lindqvist, som er skoleleder 
for FO Gladsaxe.

Arrangementet, som havde plads til 60 
deltagere, var udsolgt, da FO Gladsaxe 
afholdt deres Grundlovsarrangement. 
Der var i alt tre oplægsholdere på pro-
grammet. Den ældste oplægsholder, tidli-
gere borgmester i Gladsaxe Tove Smidth, 
var otte år, da kvinder fik valgret. Anden 

oplægsholder, nuværende Borgmester 
Karin Søjberg Holst, var ung i 60’erne 
og talte om kvindeliv i den periode. Den 
sidste gæst, Uddannelses- og Forsknings-
minister Sofie Carsten Nielsen, talte om 
de muligheder hun har i dag på grund 
af kvinderne før hende og om at fort-
sætte arbejdet for ligestilling i forskning 
og uddannelse. Alle tre oplægsholdere 
fortalte engageret og levende om deres liv 
og indsats, og der blev tid til spørgsmål 
fra salen.

”Et godt råd, jeg gerne vil give videre 
til andre foreninger i forbindelse med 
afholdelse af et arrangement som dette, 
er samarbejde med det lokale bibliotek. 
De hjalp med at sælger billetter og sendte 
nyheden om arrangementet ud via deres 
nyhedsbrev. Det var også et hit at holde 
arrangementet ude i byen på et kondito-
ri, så vi kom udenom en paneldebat i et 
blegt kommunalt lokale. I stedet sad man 
hyggeligt og guffede kager!,” fortæller 
Inge Lindqvist.

KVINDERS RET TIL AT STEMME

Indførslen af kvinders stemmeret i 
1915 var resultatet af en mangeårig 
kamp for ligestilling og demokrati-
ske rettigheder for alle. Indtil 1915 
havde kun 15 pct. af befolkningen 
ret til at stemme og stille op til valg. 
Ikke blot kvinder, men også det man 
dengang betegnede som fjolser, for-
brydere, fattiglemmer og folkehold, 
var indtil da udelukket fra politisk 
deltagelse. Med grundlovsændrin-
gen fik også tjenestefolk stemmeret, 
og loven markerer derfor starten på 
et mere ligestillet og demokratisk 
Danmark med bredere deltagelse.

kilde: www.100aaret.dk

Kvindestemmer 
Kvinders ret til at stemme prægede FO Gladsaxes 
arrangement, da de den 26. maj havde indbudt til thesalon  
i konditoriet Grannys House.   
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

FO Gladsaxes arrangement var udsolgt med 60 besøgende til thesalon.
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Øverst: Thingvellir, Island
Nederst: Bad i varm kilde, Island
Det var første år, Fora afprøvede konceptet med et Løsningsgalleri, som giver anledning til at foreninger kan tale med 
foreninger om, hvordan de griber forskellige projekter, aktiviteter eller lovgivningsmuligheder an. 
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På dette års landsmøde blev der arbejdet 
hårdt. Udover oplæg fra Nikolaj Stagis, 
som talte om den autentiske forening; fra 
Rie Frilund Skårhøj, som talte om brugen 
af frivillige i aftenskolen; fra professor 
Bjarne Ibsen som løftede sløret for en 
større undersøgelse af aftenskolernes 
medvirken til demokratisk deltagelse, 
var der fokus på Foras kernefortælling 
og på videndeling - blandt andet gennem 
Løsningsgalleriet. Her fik Foras for-
eninger mulighed for at høre om andre 
foreningers arbejde. De kunne høre om 
Fora Hvidovre og Fora Københavns 
internationale arbejde, om Verninge 
Husflids billedskole i Assens Kommune, 
om Kerteminde Husflids samarbejde 
med Ældresagen, om FO Aarhus' brug af 
studiecirkler, om Ullerslev Husflids sam-

arbejde med den lokale folkeskole, om 
folkeoplysning for flygtninge, om hvor-
dan vi i Fora får de bedste undervisere, 
om FOKUS Folkeoplysnings kulturklub 
og om Holbo Herred Væverforenings 
åbne værksteder og brug af fleksible 
tilrettelæggelsesformer. 

Gik du glip af landsmødet, så skal du 
ikke snydes. Lad dig inspirere af opsam-
lingen af løsningsgalleriet, som du finder 
på Foras hjemmeside (se link i højre side). 

Du er velkommen til at tage kontakt 
til den pågældende forening for flere 
informationer om, hvordan de greb deres 
forskellige løsninger an.

LØSNINGSGALLERI

Læs om forskellige Fora-foreningers 
måder at bruge studiecirkler, fleksibelt 
tilrettelagt undervisning og meget 
mere:  

•   http://www.fora.dk/fora-tilbyder/
kurser/landsmoede

Næste landsmøde finder sted i Viborg 
den 21.-22. maj 2016

Værdien af fællesskab
Værdifællesskaber var temaet for dette års landsmøde, og 
fællesskabets værdi mærkede Foras medlemmer blandt andet 
under Løsningsgalleriet  
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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FORAS STYRELSE 2015

Marlene Borst Hansen, formand
Hans Grishauge, næstformand
Chris McKay, Nykøbing F. Aftenskoler
Lissi Kjær Christensen, Hedens Husflid 
Györgyi Csato, Ishøj Daghøjskole
Hjalde Holm, 1748
Sanne Bjørn, FO Aarhus
Pernille Roth, rep. stor forening
Anna Kolind, rep. kollektivt medlem

Annette Højmann Kristensen, FOKUS 
Folkeoplysning
Peter H. Øhlenschlæger,  
FO Kolding

Ikke på foto: 
Finn Glibstrup, Oksbøl Husflid
Rut Jørgensen, Visborg Husflid
Rikke Matthiesen, 
FOKUS Folkeoplysning

Bent Kroghly, Fora København
Henriette C. Andersen, medarb.rep.

Suppleanter:
Marianne Mortensen, Midtfyns Husflid
Kaj Andersen, FO Nordfyn
Elinor Harder, FO Svendborg

Annette Højmann Kristensen er 46 år og 
er formand for FOKUS Folkeoplysning 
i Aalborg. Annette har over 12 år arbej-
det aktivt med folkeoplysningen og er 
særligt optaget af at udvikle strategier og 
tilbud, der gør, at vi i folkeoplysningen 
sikrer os et bredt og solidt fundament 
for vores arbejde. I Fora ønsker Annette 
at arbejde videre med udviklingen af 
”Kernefortællingen”, og hun ønsker at 
bidrage med at binde de lokale og cen-
trale initiativer sammen i en helhed. 

Rut Jørgensen er født i 1954. Rut er født 
og opvokset på landet og er stadig bosat 
på landet. Rut har siden 1988 arbejdet 
med voksenundervisning og folkeop-
lysning. Hun arbejder med aktiviteter 
for børn og aktiviteter for dem over 60 
år, og så er Rut skoleleder for Visborg 
Husflidsforening. Rut har mange nye 
ideer på tegnebrættet for husfliden, og 
det arbejde der foregår der. Hun vandt 
Aftenskolernes Pris som årets ildsjæl ved 
sidste års prisuddeling. 

Györgyi Csato kommer oprindeligt fra 
Ungarn og er cand. mag. i tysk og rus-
sisk sprog og litteratur samt indvandrer-
lærer. Györgyi har været Ishøj Daghøj-
skoles forstander siden 1994. Ud over at 
lede daghøjskolen er hun næstformand i 
Daghøjskoleforeningen og freelancekon-
sulent på integrationsområdet generelt. 
Hendes spidskompetencer er udvikling, 
networking og foundraising. 

Nye ansigter i Foras styrelse
På Foras landsmøde var der kampvalg om pladserne til styrelsen. 
Det betød, at der kom tre nye ansigter ind i Foras styrelse. 
Mød de tre nye styrelsesmedlemmer.   Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora



s 15

Navn: Torben Sørensen
Forening: FO Kolding
Første gang på landsmøde

 
 
 
? Det mest interessante
! Det var rart at få set de andre foreninger 
og medlemmerne i Foras styrelse. Og 
spændende at se og høre om hvad vi har 
af muligheder med Fora og de andre 
foreninger.

? Hvad fik du med hjem
! Vi fik kontakter og gode ideer til, hvor-
dan vi kan bruge vores 10-procent pulje 
på nogle rigtig gode ting.

? Fik du kendskab til andre Fora-
foreninger, som du ikke kendte i forvejen
!Ja, det gjorde jeg. Der var nogle spæn-
dende foreninger imellem.

Navn: Hanne Beck Olsen  
Forening: Grindløse-
Bogense Husflidsforening
Anden gang på landsmøde

? Det mest interessante
! Jeg synes foredraget med Nikolaj 
Stagis var det bedste, også fordi vi i vores 
forening arbejder meget med, hvordan 
vi skal formidle vores kernefortælling. 
Og hvordan vi hverver flere medlemmer, 
men også flere kursister til vores aften-
skolehold. Jeg tænker nok mest husflid 
og derfor er det også disse foreninger jeg 
taler med. Rie Frilund Skårhøj talte om 
generationsskiftet – en ting vi er meget 
forkuseret på i vores forening. Dejligt, vi 
har fået to yngre med i bestyrelsen her i 
foråret.

? Hvad fik du med hjem
! Jeg kom til at sidde ved bord sammen 
med to fra Hvidovre og fik inspiration 
og gode snakke om integration og de 
forskellige kulturer.

Navn: Flemming Christensen 
Forening: Holbo Herreds 
Væverforening
Anden gang på landsmøde

? Det mest interessante
! Det mest interessante var nok Bjarne 
Ibsens indlæg lørdag eftermiddag. Det 
var også spændende at deltage i løsnings-
galleriet og opleve interessen fra de andre 
foreninger.

? Hvad fik du med hjem
! Inspiration fra lørdagens foredragshol-
dere og ikke mindst de skabte kontakter 
til andre foreninger.

? Fik du kendskab til andre Fora-for-
eninger, som du ikke kendte i forvejen?
!Jeg oplever landsmødet som vigtigt, idet 
vi får den store mulighed for at møde og 
stifte bekendtskab med repræsentanter 
fra andre foreninger og derigennem at 
udveksle erfaringer til gavn for os alle.

DET BEDSTE
Det fik de ud af landsmødet i år
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Om den nye måde at etablere et folkeop-
lysningsudvalg på er et fremskridt, eller 
om det blot er et nyt tørt fladbrød bagt på 
en dej, der til lejligheden er taget ud af kø-
leskabet igen, er spørgsmålet, som Fritid & 
Samfunds første delrapport "Undersøgelse 
af de kommunale folkeoplysningspolitik-
ker" sætter sig for at besvare.

Undersøgelsen ser på tre forhold: Hvilke 
udvalg har kommunerne nedsat? Hvad 
synes medlemmerne om det? Og hvad la-
ver de? I sig selv en omfattende dagsorden 
ikke mindst fordi undersøgelsen spænder 
over hele det folkeoplysende område med 
idræt, aftenskoler, kulturelle og handi-
capbaserede foreninger og sidst men ikke 
mindst kommunale politikker.

Frit formål
I modsætning til navnet er forlægget for 
§ 35 stk. 2 udvalget smukt og ideelt. 
Udvalget skal dybest set revitalisere den 
lokale folkeoplysning, og kravet er, at 

alle kommuner formulerer og vedtager 
en politik, der sætter rammerne for, hvad 
kommunen vil bruge folkeoplysningen til 
og hvordan. Således er banen i udgangs-
punktet helt fri, når det gælder kommu-
nens målsætning for folkeoplysningen. 
Men det er frihed med klausuler, for det er 
et krav, at både brugerindflydelse, konkre-
te rammer (bl.a. lokaler mm.), selvorgani-
serede grupper, udviklingsarbejde bliver 
beskrevet i politikken. Dertil kommer at 
folkeoplysningspolitikken også skal om-
handle, hvordan der skal samarbejdes med 
kommunens øvrige politikområder og 
institutioner, og endelig skal afgrænsning 
af aktiviteter til beslægtede områder også 
nævnes. Set i det lys er det overraskende, at 
resultaterne af undersøgelsen er altoverve-
jende positive. 

Hvordan gik det så?
Kommunerne er i store træk gået til 
vaflerne med entusiasme og et mangefold 
af processer, da § 35 stk. 2 udvalgene skulle 

dannes. Blandt de 675 besvarelser fra 
udvalgsmedlemmer (af i alt 940 udsendte 
spørgeskemaer) er der overvejende til-
fredshed med måden, udvalget er kommet 
til verden på, selvom der er valgt forskelli-
ge veje. To tredjedele af kommunerne har 
etableret et udvalg, som til forveksling lig-
ner et traditionelt folkeoplysningsudvalg. 
Resten har valgt andre former og navne, 
og 11 kommuner har endda valgt en mo-
del, hvor udvalget kun har høringsret.

De gode processer afspejler sig i udvalgs-
medlemmernes holdning til den vedtagne 

"

To tredjedele 
af kom-
munerne har 
etableret et 
udvalg

Succes 
eller surdej?
Efter ændringen af folkeoplysningsloven i 2011 skal alle 
kommuner (igen) have et udvalg, der beskæftiger sig med 
den lokale folkeoplysning - mundret kaldes udvalget 
§ 35 stk. 2. Spørgsmålet er: Fungerer det?
 
Af Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder i Fora
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folkeoplysningspolitik. Mere end fire ud 
af fem medlemmer er temmeligt begej-
strede (tilfredse eller meget tilfredse), 
og stort set samme andel af besvarelser 
finder, at den vedtagne politik er betyd-
ningsfuld for deres respektive områder. 
Andet ville måske også være underligt. 
De har selv skrevet politikkerne.

Brugerinddragelse
Særlig interesse er der for graden af 
brugerinddragelse, men også her finder 
undersøgelsen stor tilfredshed. Kun syv 
pct. af besvarelserne udtrykker utilfreds-
hed med den nye konstruktion. Nært 

beslægtet er spørgsmålet om udvalgets 
kompetencer, for har udvalget overhove-
det noget at sige? Igen er svaret overve-
jende positivt. 74 pct. er tilfredse, mens 18 
pct. udtrykker utilfredshed.

Så alt ser godt ud. En ting mangler dog 
i det samlede billede: Hvordan virker 
folkeoplysningspolitikkerne så? Har ved-
tagelsen af folkeoplysningspolitikker i alle 
kommuner betydet, at der er fremgang 
for folkeoplysningen? Er der kommet nye 
samarbejder og generelt sket en udvikling 
af folkeoplysningen? Og her kommer vi 
til alle undersøgelsers forbehold: Det er 
det for tidligt at sige noget om. Men der 
er lys forude. Fritid & Samfund, som har 
udført undersøgelsen på opdrag af blandt 
andet Dansk Folkeoplysnings Samråd 
og oplysningsforbundene, vil kortlægge 
virkninger og betydning i en kommende 
undersøgelse.

FAKTA

Undersøgelse af de kommunale fol-
keoplysningspolitikker er skrevet af 
Lene Holm og Steffen Hartje, Fritid & 
Samfund.

Undersøgelsen er betalt af Kulturmi-
nisteriet og er lavet på foranledning af 
Dansk Folkeoplysnings Samråd, Dansk 
Ungdoms Fællesråd, idrætsorganisati-
onerne og de landsdækkende oplys-
ningsforbund.

Den fulde rapport kan findes på: 
http://www.fritid-samfund.dk/me-
dia/7936/fritid-samfund-folkeoplys-
ningspolitik-2015-net.pdf

Undersøgelse af  de kommunale folkeoplysningspolitikker  
                                            

 
 
 
 
 

 

Steffen Hartje Fritid & Samfund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"

Hvordan virker 
folkeoplys-
ningspolitik-
kerne så?
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Aftenskolernes 
betydning for 
deltagelse i 
demokratiet  
Så blev aftenskolerne testet for deres demokratiske potentiale 
– eller gjorde de?

Af Marlene Berth Nielsen, souschef og udviklingskonsulent i Fora

Spørgsmålet om hvorvidt vi bliver mere 
demokratisk deltagende, hvorvidt vi 
bliver aktive medborgere og får styrket 
vores demokratiske sindelag ved at delta-
ge i folkeoplysende aktiviteter, er forsøgt 
belyst i en helt ny rapport udarbejdet 
af Cifri (Center for forskning i Idræt, 
Sundhed og Civilsamfund).  Spørgsmålet 
er ikke helt ligetil at svare på. Men at 
aftenskolerne gør en forskel i folks liv, 
det står helt klart.

Aftenskolens fællesskaber
Knap 84 pct. af deltagerne i den spørge-
skemaundersøgelse, der ligger til grund 
for en del af konklusionerne i rapporten, 
svarer, at de lærer noget, de kan bruge i 
deres fritid og over 60 pct. vurderer, at 
de udvikler sig personligt. Herudover 
får halvdelen nye venner og knap 60 pct. 
føler sig som en del af et fællesskab, når 
de som enten kursist, underviser/ansat, 
medlem eller frivillig er i kontakt med 
aftenskolen. 

Fællesskaber, venskaber og personlig ud-
vikling er altså genvinsten for at engagere 
sig i aftenskolen, og ser vi på resultaterne 
for Fora alene, gør vi det faktisk bedre 
end de øvrige oplysningsforbund, når 
det kommer til venskaber og fællesska-
ber. Et resultat vi kan være stolte af, da 

fællesskabet og det at dyrke fællesskabet 
er en vigtig værdi i Foras kernefortælling. 
Men selvfølgelig er der plads til at gøre 
det endnu bedre. Det er en interessant 
diskussion at tage, hvordan vi kan sikre, 
at de sidste 40 pct. af vores deltagere og 
medlemmer også oplever sig som en del 
af et fællesskab, når de kommer hos os.  
 
Hvordan bliver foreningen rigtig god til 
at åbne op og være en imødekommen-
de forening, der byder indenfor i deres 
fællesskab?

Demokratisk afledte effekter 
For mig at se siger resultaterne en hel 
del om, at vi kan noget med at skabe 
relationer mellem mennesker. Vi skaber 
små fællesskaber i det store fællesskab 
(samfundet/demokratiet). Og det er da 
også her, vi ofte finder vores eksistens-
berettigelse – at de små fællesskaber er 
en form for mikro-udgaver af det store 
samfundsfællesskab. Og det er i de små 
fællesskaber, at vi får tillid og tryghed til 
at agere i det store fællesskab. 

Imidlertid er den afsmittende effekt 
på det store fællesskab måske ikke så 
stor, som vi kunne håbe. Ca. hver sjette 
siger, at de er blevet mere engagerede i 
samfundsmæssige forhold og ca. hver 

femte har fået større viden derom. Men 
måske er det ikke så ringe et resultat 
endda. Langt de fleste kursister kommer 
i aftenskolen enten intensivt i løbet af en 
weekend eller et par gange om ugen i 
løbet af en sæson. Og de kommer hos os 
for at dyrke en interesse eller få ny viden 
om et fag.  
 
I det perspektiv er det måske endda et 
meget godt resultat, at hver sjette går ud 
og deltager mere engageret i samfundet 
efter at have dyrket yoga en sæson eller 
gået til trædrejning i aftenskolen?

Det lille demokrati
Indflydelse på og medansvar for aktivite-
ten kan være to områder, der siger noget 
om, hvordan foreningsdemokratiet trives. 
Og skal det lille demokrati være motiva-
tionsrum for deltagelse i det store demo-
krati, er det selvfølgelig interessant at se 
på, hvordan det lille demokrati har det. 
Er der plads og rum til aktiv deltagelse 
på kurserne, eller har det mere karakter 
af passiv deltagelse? Og her er der rum til 
forbedringer. Det er kun godt 16 pct., der 
oplever, at de har indflydelse på indhold 
og afvikling af for eksempel et kursus, 
og ca. ¼ synes, de tager et medansvar for 
holdet. Man kan jo altid diskutere, hvor-
dan deltagerne har opfattet spørgsmålet i 
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spørgeskemaet. Men vi kan også vælge at  
bruge resultaterne til at sætte fokus på,  
hvordan undervisningen faktisk foregår. 
 
Lægger underviserne nok vægt på at 
støtte og dyrke deltagerinvolveringen på 
holdene? Har de nok fokus på, at under-
visningen skal relateres til deltagernes liv 
og behov – ikke blot for at imødekomme 

et folkeoplysende formål, men i ligeså høj 
grad for at imødekomme nyere teori om, 
hvordan folk lærer bedst og mest? Det vil 
være spændende, hvis foreningerne rundt 
om i landet spørger sig selv: Hvordan 
kan vi skabe en større grad af involvering 
i aftenskolerne? Hvordan bliver vi bedre 
til at tage udgangspunkt i deltagernes 
livssituation og behov? Og hvordan kan 
vores undervisere tilrettelægge en under-
visning, hvor der er aktive deltagere og 
ikke passive tilskuere?

I Foras kernefortælling fremhæver vi 
netop forholdet omkring nærvær og 
relevans: Du kan kende os på, at vi vil 
dig noget, hedder det i Foras kernefor-
tælling. Nærvær og relevans er to af vores 
kernestyrker. Og det ligger os på sinde, 
hvordan vi dyrker dem og bliver endnu 
bedre. 
 
 
 

FAKTA

Fora har ligesom de øvrige oplys-
ningsforbund og en række andre 
folkeoplysende foreninger og skolefor-
mer deltaget i spørgeskemaundersø-
gelsen. Alle kursister, bestyrelsesmed-
lemmer, undervisere, andre ansatte og 
medlemmer fra 10 forskellige 
Fora-foreninger har fået mulighed 
for at besvare spørgeskemaet. For-
eningerne var udvalgt repræsentativt.
 
På Foras landsmøde holdt Bjarne 
Ibsen et oplæg om undersøgelsens 
resultater, hvor han også kiggede 
nærmere på Foras resultater i forhold 
til de øvrige oplysningsforbund. Er 
du interesseret i at se Bjarne Ibsens 
præsentation eller i at læse rapporten, 
kan du kontakte sekretariatet og få 
det tilsendt på mail. 
Kontakt marlene@fora.dk

"

Lægger 
underviserne 
nok vægt på at 
støtte og dyrke 
deltager-
involveringen 
på holdene?
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Fora lancerer i uge 27 en helt ny hjem-
meside, som skal gøre det lettere for 
medlemmer og interesserede i Fora at 
finde rundt på vores hjemmeside. Den 
bliver udviklet på Foras sekretariat, og 
derfor sidder IT-konsulent, Snebjørn 
Andersen, for tiden og koder på livet løs.

”Det skal være nemt og bekvemt at finde 
oplysninger på den nye hjemmeside. Den 
vil have en overskuelig indgang til infor-
mationer relevante for medlemmer og 
for potentielle medlemmer, og så skal det 
være nemt at finde viden om folkeoplys-
ning. Derfor har vi kategoriseret den nye 
hjemmeside anderledes end den gamle, 
så det vil være nemmere at finde det, 
man har brug for, end det tidligere har 
været.  Vi har forsøgt at gøre hjemmesi-
den mere indbydende ved at have langt 
flere beskrivende fotos og ved at skrive 
teksterne om, så de er mere læsevenlige 
end før,” fortæller Snebjørn Andersen.  

Adgang til fotoarkiv  
og underviserdatabase
Den nye hjemmeside vil også indehol-
de et intranet, som dog først kobles på 
efter sommerferien. På intranettet vil 
medlemmer af Fora få adgang til et 
fotoarkiv, som Foras egne medlemmer 
har bidraget til. Det vil være muligt for 
medlemmer at trække fotos til deres 
egne kataloger, til deres hjemmeside 
eller foldere. 

Derudover får Foras medlemmer via 
intranettet adgang til en underviser-
database, som er en oversigt over alle 
de undervisere, der har ønsket at stå 
i databasen, og som på nuværende 
tidspunkt eller tidligere har undervist 
i en Fora-forening. Databasen skal for 
eksempel gøre det lettere for medlems-
foreninger at finde en underviser inden 
for et bestemt fag. 

Intranetdelen vil også indbyde til vi-
dendeling mellem foreninger ved hjælp 
af en form for opslagstavle, hvor man 
kan slå projekter op til gavn for andre 
foreninger i Fora, hvor man nemt kan 
komme i kontakt med hinanden gennem 
foreningsprofiler, og hvor det vil være 
muligt at sparre med andre Fora-for-
eninger omkring konkrete ideer. 
Det vil også være muligt at finde 

Fora får ny 
hjemmeside
Det skal være nemmere at finde rundt, der kommer nye 
funktioner, og så skal man kunne tilgå hjemmesiden via sin 
mobil eller tablet. Den nye hjemmeside er lige om hjørnet, og 
vi glæder os til at vise den frem. 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

"

Det skal 
være nemt 
og bekvemt 
at finde 
oplysninger 
på den nye 
hjemmeside
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referater fra eksempelvis landsmødet, 
udvalgsmøder eller styrelsesmøder, hvis 
man er en del af et af disse. 

Den kan ses på farten
Et af vores helt store problemer med 
vores nuværende hjemmeside er, at den 
ikke var skabt til at kunne ses på mobil-
telefonen eller via tablet. Det kommer 
den nye hjemmeside naturligvis til, så 
du nu også vil kunne interessere dig for, 
hvad der står på www.fora.dk, mens du 
sidder i bussen, i toget eller på bagsædet 
af bilen. 

”Det er simpelthen en nødvendighed, at 
man i dag kan tilgå en hjemmeside på de 
tilgængelige platforme, der er, og derfor 
er den nye hjemmeside naturligvis 
mobiloptimeret,” udtaler IT-konsulent, 
Snebjørn Andersen.

Vi ser frem til at vise jer den nye hjem-
meside og håber, I vil smutte forbi og se 
nærmere på den henover sommeren. 

DEN NYE HJEMMESIDE

Når den nye hjemmeside er lanceret, så 
kig forbi den og giv os endelig besked, 
hvis I støder på tekniske problemer eller 
andet, som I synes, skal forbedres. 
Kontakt IT-konsulent Snebjørn Ander-
sen  på snebjorn@fora.dk eller kommu-
nikationskonsulent Louise Albers på  
louise@fora.dk

Hold øje med www.fora.dk

ØVRIGE IT-PROJEKTER

ASA
Fire oplysningsforbund, herunder Fora, 
er gået sammen om at udvikle et nyt ad-
ministrationssytem. Det kaldes ASA og 
skal erstatte det nuværende administra-
tionssystem DOFO. Systemet udvikles i 
en agil proces, hvilket betyder, at frem-
tidige brugere også vil blive inddraget i 
udviklingsprocessen.

Fagkursus.dk
I løbet af efteråret lancerer Fora også 
Fora Fagkursus’ nye hjemmeside. Her 
kommer der også til at ske en del foran-
dringer, som vi glæder os til at vise jer. 
Har I ikke allerede været inde og ”synes 
godt om” Fagkursus på Facebook, så 
gør det i dag. Så kan du få inspiration 
og påmindelser om nye kurser. Her vil 
du også få besked om, når den nye 
hjemmeside lanceres. 

"

[Den nye] 
hjemmeside 
[er] naturligvis 
mobiloptime-
ret
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Kalender 2015-2016
Oversigt 2015-2016 
 
August
Fredag den 14.: Aftenskolernes pris
Mandag den 31.: Fyraftensmøde, 
Roskilde

September
Onsdag den 2.: Fyraftensmøde, 
Aalborg
Onsdag den 9.: Fyraftensmøde, 
Silkeborg
Torsdag den 10.: Fyraftensmøde, 
Odense
Lørdag den 25. – søndag den 26.: 
Grundlæggende Skolelederkursus, 
Valby

Oktober
Ultimo: Intromøder for nye 
bestyrelsesmedlemmer

November
Lørdag den 14.: 
Fleksibel Workshopdag, Vejle

2016
Maj
21. – 22.: Landsmøde 2016 på 
Golf Hotel Viborg

November
Lørdag den 12.: 
Fleksibel Workshopdag

Intromøder for nye 
bestyrelsesmedlemmer
Ultimo oktober/primo november. 
Hold øje med nyhedsbrevet

Fleksibel workshopdag
14. november 2015, 
Hornstrup Kursuscenter, Vejle
Der kommer - traditionen tro – invitati-
on ud i god tid, og der bliver et spæn-
dende program med mange relevante 
workshops at vælge imellem. Skulle du 
sidde med en god idé til en workshop, 
så sig endelig til.

DOFO-kurser
Kontakt Lisbet Kristensen på telefon 
70 20 24 96, eller dofo@fora.dk

Kurser i Foraweb
Kontakt Peter Koefoed Brix på telefon 
42 27 26 28, eller peter@fora.dk

Forløb med udvikling af 
bestyrelsen/foreningen
Kontakt Marlene Berth Nielsen på tele-
fon 36 93 26 27 eller marlene@fora.dk

Fyraftensmøder: 
Sammen bliver vi stærkere! 

Efter sommerferien inviterer Foras 
styrelse til fyraftensmøder fire forskelli-
ge steder i landet for sammen med jer 
foreninger at diskutere udfordringerne 
og jeres syn på fremtidens muligheder 
og for at diskutere, hvordan I kan bruge 
den nye kernefortælling til at styrke 
jeres position og fortælling lokalt. Som 
et ekstra krydderi har vi planlagt fyraf-
tensmøderne på nogle spændende/
anderledes steder og garneret med et 
inspirerende oplæg udefra. 

Forplejning: Der bliver serveret mad og 
drikke til alle arrangementer.
Pris: Det er gratis at deltage i 
fyraftensmøderne.

Mandag den 31. august 2015, 
Vikingemuseet i Roskilde
Oplæg af Jesper Øland, 
Roskilde Festival Højskole

Onsdag den 2. september 2015, 
Nordkraft, Aalborg
Oplæg af Erik Kristensen, Områdechef 
– Fritid i Aalborg Kommune (afventer 
svar)

Onsdag den 9. september 2015, 
Silkeborg, sejltur på Silkeborgsøerne
Oplæg af Steffen Juul Hansen – Festi-
valkoordinator i Riverboat Jazz Festival

Torsdag den 10. september,
Galleri Galschiøt, Odense
Rundvisning på Galleri Galschiøt af 
Billedhugger Jens Galschiøt

Grundlæggende 
Skolelederkursus
25. – 26. september 2015
Kurset retter sig mod nyere skoleledere. 
På kurset gennemgås vores lovgrund-
lag, og du lærer alle de basale ting 
omkring administration af en aften-
skole – fra reglerne omkring aflønning 
til udregning af en rimelig kursuspris. 
Herudover bliver der rig mulighed for 
at snakke med de andre skoleledere og 
få gode idéer med hjem.
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Stort&Småt

Aftenskolernes Pris
Den 14. august i år afholdes en fest i 
forbindelse med prisoverrækkelserne 
af Aftenskolernes Pris i Aarhus. Juryen 
bag har nomineret to af Foras for-
eninger, nemlig Fora København til den 
innovative pris og FO Aarhus til den 
debatskabende pris. 

Alle er velkomne til festen, som afhol-
des i Kulturcentret Hermans i Tivoli 
Friheden i Aarhus som nævnt den 14. 
august fra kl. 11.00 til 15.00.

I skrivende stund lige inden valget til 
Folketinget er alt usikkert med hensyn 
til ministres og politikeres deltagelse, 
men det er helt sikkert og vist, at Marie 
Frank kommer til at stå for en del af 
underholdningen. 

Hvis du har tid og lyst til at deltage, 
skal du tilmelde dig til foreningskonsu-
lent Henriette, gerne pr. mail, med op-
lysning om navn, mailadresse, telefon 
nr. og navn på din lokalforening. Fora 
har 50 pladser i alt, der er tilmelding 
efter ”først til mølle-princippet” og 
fristen for tilmelding er den 6. august. 
Se invitation og læs mere under "Ny-
heder" på www.fora.dk

Læs mere om AP15 på 
www.aftenskolernespris.dk.

Folkeoplysning  
for flygtninge

 

Fora er gået ind i Dansk Folkeoplys-
nings Samråds indsats Folkeoplysning 
for flygtninge (FFF). Et led i indsatsen 
er at samle positive historier om flygt-
ninge samt at skabe flere aktiviteter i 
folkeoplysningens regi for, med eller 
om flygtningene og deres situation.

Der er lavet en side på Facebook, hvor 
man kan følge aktiviteter og historier, 
der ligger til grund for projektet. De 
deltagende DFS-foreninger har samlet 
aktiviteter i et online katalog bl.a. til 
inspiration for nye aktiviteter. Katalo-
get består både af aktiviteter, der er 
afsluttet og kommende aktiviteter. På 
siden kan man søge aktiviteter efter 
lokalområde, organisation eller typer 
af aktiviteter. Du finder kataloget her: 
http://www.dfs.dk/temaer/folkeoplys-
ning-for-flygtninge/katalog/

Hvis jeres forening har et arrangement 
med i jeres efterårsprogram, eller hvis 
I arrangerer debatter/foredrag, som 
sætter fokus på temaet fra en af de tre 
vinkler for, med eller om flygtninge, vil 
vi bede jer give besked om det til Hen-
riette på henriette@fora.dk. Henriette 
vil derefter sørge for at tilføje arrange-
menterne til kataloget. 

Du kan læse mere om projektet på 
DFS’ hjemmeside eller ved at søge 
på Folkeoplysning for flygtninge på 
Facebook. 

Nye foreninger i Fora
Fora har optaget tre nye medlems-
foreninger: Fælles Fritid fra Beder 
ved Aarhus, Moderne Husflid af 2015 
ved Ringkøbing og Hørvævsmuseets 
Aftenskole i Krengerup på Fyn. Fælles 
Fritid udbyder et bredt udsnit af kurser 
i musik, sang, bevægelse og kreative 
fag, Moderne Husflid er kredsen bag en 
gruppe jyske husflidsforeningers årlige 
familieweekend mens Hørvævsmuseets 
Aftenskole har aktiviteter i et arbejden-
de museum på Sydfyn. Fora byder alle 
tre foreninger velkommen til.

”Important shit”
5. november 2015 afholdes der  
Design- og Håndværksdag. 
Design- og Håndværksdagen har i år 
titlen: ”Important shit”. Siden 1997 har 
der hvert år været afholdt Design- og 
Håndværksdag, som er en landsdæk-
kende dag, der altid finder sted den 
første torsdag i november. Professi-
onshøjskolen håber, at rigtig mange 
forskellige foreninger, skoler m.m., der 
beskæftiger sig med kreative håndværk 
har lyst til at deltage med aktiviteter 
på Design- og Håndværksdagen den 5. 
november 2015. Hvis jeres forening er 
interesseret i at byde ind med aktivi-
teter/udstillinger/workshops/arrange-
menter, kan I skrive til Birgitte Kirstein: 
bkh@ucc.dk eller se mere på Facebook 
under Design- og Håndværksdag 2015.

Sommerferielukket

Foras sekretariat holder ferielukket i 
ugerne 29, 30 og 31. Det vil dog være 
muligt at få support til DOFO. 
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Hvad betyder det for dig at have stemmeret? Hvilken type politiker 
har du mest respekt for? Hvor langt må man gå i sine ytringer på 
Facebook? Hvordan hænger tillid og demokrati sammen for dig?

Det er et par af de spørgsmål, der er sat til debat på de 36 samta-
lekort, som er udgivet i anledning af Grundlovsjubilæet til brug i 
foreninger, aftenskoler, på uddannelser m.m. Prøv dem af – og se 
om de kan bruges, kortene, til at give en god snak om emner, der 
på hver deres måde handler om noget af det, vi har fælles – vores 
samfund, fremtiden m.m. – som et bidrag fra folkeoplysningen til 
den nødvendige samtale – uden spin.

Det er meget vigtigt for et demokrati, at det er levende. Både når 
det gælder det store demokrati, og når det gælder det lille demokra-
ti, dér hvor vi er – i foreningerne og der, hvor vi mødes på tværs af 
holdninger og livssyn – og har muligheden for at drøfte nogle af de 
store spørgsmål med hinanden.

Er der brug for samtalen? Ja, det mener jeg i allerhøjeste grad, at 
der er. Civilsamfundet og folkeoplysningen som basis for ordentlige 
samtaler er blevet trængt af tænketanke, særinteresser, eksperter og 
politikernes træning i afsporingstaktikker. Debatter – bl.a. på TV 
– er blevet til samtaler mellem parter i stedet for mellem partnere 
med det resultat, at der er fokus på modsætninger, personer og det, 
der adskiller frem for fokus på, hvordan alle sider kan bidrage til at 
finde løsninger til ”det fælles bedste”. 

Samtale mellem partnere tager tid, men giver til gengæld indsigt i, 
hvordan og hvad andre tænker, ønsker og håber – og dermed stof 
til holdninger og visioner. Debatkulturen trænger til en portion an-

stændighed og ordentlighed og til, at vi kommer et spadestik dybere 
end et ”detektor-fakta-tjek".

Samtalekortene kan bruges til en debataften måske i samarbejde 
med andre foreninger, til en walk-and-talk på en kursusdag, til start 
på en kursusgang, over kaffebordet, til bare at ligge, så man kan 
kikke i dem og meget mere. 

Kortene kan bestilles på www.dfs.dk eller www.grundtvig.dk så 
længe lager haves. De er gratis og er lavet i samarbejde mellem 
Dansk Folkeoplysnings Samråd  og Grundtvigsk Forum.

Har vi lov til det?
                                                              

    Af Anna Kolind, medlem af Foras styrelse


