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Når vanerne i samfundet ændrer sig, skal 
vi følge med. Det er vigtigt at holde øje 
med tendenser og udvikling i forhold til 
for eksempel målgruppeforståelse og valg 
af markedsføringskanaler.  
 
Ifølge Kulturministeriets rapport om 
Mediernes Udvikling i Danmark for 
2016 har 77 pct. af alle danske familier en 
smartphone i hjemmet. Det er ikke over-
raskende, at både antallet af smartphone-
indehavere og tidsforbrug på Internettet 
er stigende, for en naturlig følge af at 
have lettere adgang til Internettet er, at 
danskerne oftere er på nettet. I Danmark 
bruger vi gennemsnitligt over to timer på 
Internettet hver dag. 

Men det er ikke kun tidsforbruget, der 
har ændret sig. Alderen på de personer, 
der er online, har også ændret sig mar-
kant de seneste år. Det er længe siden, det 
var forbeholdt de unge at besøge Internet-
tet. I dag er hele 67 pct. af de 75-89-årige 
dagligt online, og 69 pct. af danskerne i 
alderen 16-89 år er på Facebook.  
 
 

Vi skal imødekomme danskernes medie-
vaner, når vi tænker markedsføring. Og 
det kan vi også se, at rigtig mange af jer 
gør. I har de forgangne år vist voksende 
interesse for brug af sociale medier som 
kommunikationskanal, I efterspørger vej-
ledning og råd til brug af nyhedsbreve, og 
I efterspørger også hjælp til fornyelse af 
jeres hjemmesider - for eksempel gennem 
brug af video.  

Først og fremmest skal I vide, hvad I vil 
formidle. Dernæst vælge jeres kommuni-
kationskanaler og bruge dem strategisk. 
I skal danne jer et overblik over, hvor-
dan jeres kanaler kan spille sammen, 
og hvordan de udnyttes optimalt. Jeres 
hjemmeside skal være nem at overskue, 
som i billeder ledsaget af en kort og 
overskuelig tekst beskriver, hvem I er, 
og hvad I tilbyder. I har nemlig kun 
omkring syv sekunder til at fange den 
hjemmesidebesøgendes interesse. Hvis I 
har et nyhedsbrev, kan det være med til at 
lede modtagerne ind på jeres hjemmeside, 
hvor de kan finde uddybende informati-
on. Det samme formål kan jeres Face-
bookside tjene, men den kan også bruges 

til at inspirere, markedsføre på egen hånd 
og udbrede kendskab til jeres forening og 
jeres aktiviteter. Det handler om at skabe 
synergi mellem jeres forskellige platforme 
og skabe sammenhæng i jeres kommuni-
kation. 

Flere af jer er også begyndt at bruge 
digitale værktøjer i den undervisning, I 
udbyder, og i dette nummer af Fora Ma-
gasinet kan I blandt andet læse om Foras 
værktøj til digital undervisning, og I kan i 
klummen læse om, hvorfor det er klogt at 
tænke i videoformidling.

LEDER

Nye digitale muligheder
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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Hos Kreativ Fritid Juelsminde 
er der travlhed. Der males og 
vaskes, syes og hamres, men 

lige nu skyldes det ikke kun, at der skal 
afholdes kurser. Det skyldes, at forenin-
gen har fået nye, flotte lokaler, som skal 
sættes i stand, før indvielsen den 3. marts. 
De nye lokaler er resultatet af en meget 
aktiv og målrettet bestyrelsesindsats, hvor 
vigtigheden af foreningen, de kreative fag 
og ikke mindst muligheden for at skabe 
et særligt mødested for byens borgere om-
kring det kreative, blev præsenteret for de 
relevante politikere i kommunen. 

Drøm bliver til virkelighed
Formand Bibi Blenker har usædvan-
ligt meget at se til, da jeg bryder ind i 
travlheden for at høre mere om, hvorfor 
der pludselig svinges rundt med ma-
lespande og flyttes på brugte møbler i den 
midtjyske forening. Men det er ikke kun 
Bibi Blenker, der knokler. Det gør flere 
fra bestyrelsen og nogle af foreningens 

medlemmer  og baggrunden for det hårde 
arbejde skyldes også en fælles indsats. 
Hos foreningen i Juelsminde knokles der 
i skrivende stund for at blive færdig med 
istandsættelsen af de nye fine lokaler før 
den nært forestående indvielse. Tidligere 
havde foreningen et enkelt håndarbejds-
lokale på en skole, men så tog bestyrelsen 
på inspirationstur.

”Nogle gange tager bestyrelsen på en lille 
udflugt for at hente inspiration. Så var vi 
i Fredericia for at besøge Depotgården, 
som er et kreativt værkstedshus. Det har 
eksisteret i over 25 år og er virkelig vele-
tableret. Efter det besøg tænkte vi: Det 
skal vi da også have i vores kommune. Vi 
beskrev for kommunen, hvad vi havde set 
i Fredericia, og at vi var meget interes-
serede i at have det samme i Hedensted 
Kommune. Efter at have mailet med Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen og præsente-
ret vores idé for dem, blev vi efterfølgen-
de inviteret med på et udvalgsmøde, hvor 

vi sammen med en af de lokale politikere 
og en fra kommunen drøftede hvordan og 
hvorledes. Her fik vi mulighed for at ud-
dybe vores tanker omkring projektet og 
vores mål med at etablere et stort kreativt 
værksted i kommunen, og så sagde de ja,” 
fortæller formanden stolt. 

Hos Kreativ Fritid Juelsminde har de 
kun mødt velvilje fra kommunen. De har 
bakket op om foreningens drøm. 

”Lokalerne er stillet frit til rådighed. 
Vi bor der ganske gratis, og vi betaler 
heller ikke for internet, lys og varme. 
Vi skal selv sætte det hele i stand, vi skal 
selv holde det rent og skal selv sørge for 
forsikring, men det er jo billigt sluppet,” 
beretter Bibi Blenker. 

Kreative tanker og ihærdighed
Foreningen har nu fået 200 kvm til 
at udfolde deres mange drømme om 
kreative aktiviteter, og der er nu åbnet 

DER TRÆKKES I 
DE RIGTIGE  
TRÅDE I  
JUELSMINDE
Kreativ Fritid Juelsminde blev stiftet, fordi der var et behov 
for en forening i området, der udbød kreative fag, og selv-
om den oprindelige stifter ikke længere er en del af besty-
relsen, bliver ønsket om at udvikle foreningen og dyrke de 
kreative håndværk videreført af den nuværende bestyrelse.   
 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora Fotos fra Kreativ Fritid Juelsminde
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op for mange nye spændende aktiviteter. 
De nye foreningslokaler findes på en af 
de lokale skoler, hvor de ellers bare stod 
tomme. Foreningen har egen indgang 
til lokalerne og kan komme der døgnet 
rundt, hvilket betyder, at medlemmerne 
vil kunne lade deres arbejde stå til næste 
gang, de kommer i foreningen. 

”Det største rum bliver fællesrummet, og 
det lille rum bliver vores kontor. Vi har 
nu et lille køkken med komfur og kaffe-
maskine. Vi har et rum til skind og smyk-
ker; vi har et maleværksted, som også 
kan bruges til pileflet og beton støbning, 
og vi har et rum til pileflet. Vi har også et 
meget stort lokale, hvor vi kan have væve 
stående, og derinde skal der også være 
syværksted,” fortæller Bibi Blenker.

Bevarelse af det kreative håndværk
Foreningen blev stiftet i 2002 af Emmy 
Hansen, som startede foreningen, fordi 
hun altid selv havde været meget kreativ. 

”I Hedensted kunne man dyrke en masse 
idræt, men der var ikke rigtig mulighed 
for at beskæftige sig med kreativitet i 
sin fritid, så derfor to Emmy fat i Dansk 
Husflid og startede så i 2002 foreningen,” 
fortæller formanden. 

En af de vigtigste grunde til at Kreativ 
Fritid Juelsminde eksisterer er stadig 
lysten til at føre de kreative håndværk 
videre og give mulighed for at andre kan 
lære de kreative håndværk at kende.

”For os handler det i høj grad om at få 
udbredt kendskab til kreativt håndværk 

inden for forskellige retninger af hånd-
værk. Det vigtigste for os er, at vi får båret 
håndværket videre til andre. Det handler 
om at få de gamle håndværk bragt videre 
til næste genration. Det er vi forpligtet til: 
At lære de unge mennesker at lave noget 
selv. Det er så nemt at gå ud og købe 
noget nyt, men det er jo en fornøjelse 
selv at lave nogle ting og præsentere dem. 
Den stolthed der er i det. Det er vigtigt 
for os. Derudover er vi selvfølgelig også 
interesserede i selv at få lært noget nyt, og 
det er jo også et vigtigt element i at være i 
forening sammen. 

Det sociale i at have en fælles interesse for 
det kreative håndværk,” fortæller Bibi 
Blenker.

Laila Neumann syr på det fælles 
patchwork-tæppe til julemærkehjem.

Et populært kursus 
hos Kreativ Fritid 
Juelsminde var sid-
ste år kalkmaling 
(øverst og nederst 
th.)  
 
Den første med-
lemsaften i de nye 
lokaler (nederst 
th.).
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Der pakkes ud og gøres klar i de nye omgi-
velser (denne spalte øverst). En af de mest 
populære aktiviteter blandt medlemmerne 
i Kreativ Fritid er strik (nederst)

Der knokles løs for at gøre  
lokalerne lyse og indbydende. 
Flere fra bestyrelsen og aktive 
i foreningen har arbejdet hårdt 
i flere uger for at få de nye 
lokaler klar. 

I de nye lokaler bliver der plads 
til at afholde vævekurser (foto 
nederst til venstre)
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Medlemmerne først
Medlemmerne betyder alt for foreningen 
i Juelsminde, og foreningen bestræber sig 
hele tiden på at lade medlemmerne kom-
me i første række – også når det handler 
om indvielse af de nye lokaler. 

”Vores nye lokaler indvies tirsdag den 
21. februar med en medlemsaften. Vores 
medlemmer skal naturligvis være de 
første, der bruger lokalerne, for uden 
dem er der jo ingen forening, så derfor 
er der en særlig aften for dem først og 
fremmest. Fredag den 3. marts åbner vi 
så officielt dørene med Åbent hus for alle 
interesserede. Der kommer flere af vores 
foreningsaktive også, og så har vi åbne 
værksteder, for at interesserede kan se, 
hvad vi laver her og giver mulighed for, at 
folk kan være med, hvis de vil,” fortæller 
formand Bibi Blenker.  

Kreativ Fritid Juelsminde har godt og vel 
60 medlemmer. Det er dog lidt forskelligt, 
hvor mange der kommer til medlemsafte-
nerne. Foreningen har udover medlems-
aftener hver anden uge også arrangeret 
medlemsture. Blandt andet har de været 
afsted til Fanø strikkefestival. 

”Fanø afholder strikkefestival fredag, 
lørdag og søndag. Det var sidste år i sep-
tember, vi gjorde det første gang. Vi tog 
afsted lørdag morgen og samlede nogle 
op i Vejle og var der hele dagen og kørte 
hjem igen om aftenen. Mange trætte da-
mer med mange poser fulde af strik. Det 
kostede 300 kroner for at komme derover 
med bus og tilbage igen. Her søgte vi også 
sponsorater og fik 5000 kr. fra Sydbank. 
De blev bevilliget til en god tur for vores 
medlemmer. Sydbank her i Juelsminde 
er gode til at støtte den slags aktiviteter,” 
fortæller Bibi Blenker.

Fleksibelt tilrettelagt, Facebook og fonde
Bestyrelsesmedlemmerne hos Kreativ 
Fritid Juelsminde har fået gavn af flere 
af Foras kurser og den nye viden, de har 
fået, er kommet foreningen til gavn på 
flere måder. 

”Jeg har ikke været formand i særligt lang 
tid, og tog derfor med på Foras leder-
kursus. Der talte vi meget om fleksibelt 
tilrettelagt undervisning. Det kom jeg 
derfor hjem og søgte om hos vores kom-
mune, for den mulighed kunne vi jo godt 

benytte os af. Men det var der ikke nogen 
i kommunen, der havde hørt om før, så 
det var ikke helt så let, som jeg havde 
håbet. Man kan lige så godt udnytte de 
muligheder, der er, så kommunen skal 
nok lære fleksibel tilrettelagt undervis-
ning at kende,” griner Bibi Blenker. 

Efter formanden havde været på leder-
kursus, inviterede hun også bestyrelsen til 
en hel dag med bestyrelsesarbejde. 

”Vi tog boller med til formiddagskaffen 
og smørrebrød til frokost, og så var vi 
klar. På sådan en hverdagsaften, hvor vi 
kun lige har et par timer, der når vi ikke 
ret langt, så vi tog en lørdag i november 
måned, hvor vi mødtes tidligt og kørte 
på. Så havde jeg lavet en lang liste over, 
hvad vi skulle igennem, og det var blandt 
andet rollefordeling i bestyrelsen. Jeg 
havde så mange ting, jeg gerne ville af 
med efter det kursus. Jeg havde post-it’s 
og papir med, og så bad jeg den øvrige 
bestyrelse skrive alt ned, de ville beteg-
ne som bestyrelsesopgaver, og så skulle 
vi sætte det på plancherne, der hvor vi 
mente, opgaverne passede ind. Så fordelte 
vi alle opgaverne mellem os. Da jeg kom 
ind i bestyrelsen, syntes jeg, det var svært 
at finde ud af, hvad jeg skulle i bestyrel-
sen. Når der kommer nye ind nu, kan vi 
hurtigt forklare hvilke opgaver, der er, og 
hvad man kan kaste sig over,” understre-
ger formanden.

Men lederkursus er ikke det eneste, for-
eningen har haft gavn af. Formanden og 
foreningens webmaster, Randi Andersen, 
var sidste år på Facebookkursus, hvor 
de gik derfra med en strategi for deres 
Facebook og en plan for, hvordan gode 
opslag kan laves og tilrettelægges, så de 
ikke behøver bruge tid på siden hele 
tiden. Derudover har formanden været på 
fondssøgningskursus, og det kursus har 
foreningen haft god gavn af i forbindelse 
med flytningen til de nye lokaler. 

”Jeg lærte en masse på fondssøgningskur-
set arrangeret af Fora og LOF og har haft 
god brug af alle de gode råd, vi fik. Vi har 
søgt VELUXfonden, og har fået 21.000 
kr. til vores tekstilværksted. Vi har søgt til 
symaskiner, gine, overlocker og andet der 
hører til i et syværksted. Jeg har ringet 
rundt til alle pedeller i Hedensted Kom-
mune, og på den måde har vi fået rigtig 

mange reoler og andre møbler til de nye 
lokaler. Vi har også købt genbrugsmøbler 
fra den lokale Ymensclub, og der kan 
man også søge sponsorater, så der har vo-
res forening fået 5000 kr. Derudover har 
vi også ansøgt om og fået 10.000 kr. fra 
kommunen,” fortæller formanden stolt. 

FAKTA

Hvor ligger foreningen?
Juelsminde er en lysthavnsby 
i Østjylland, mellem Horsens 
og Vejle, med 3.940 indbyg-
gere, beliggende i Juelsmin-
de Sogn i den østlige del af 
Hedensted Kommune, Region 
Midtjylland.

Fakta om Kreativ Fritid 
Juelsminde
En gang om året tager 
foreningens bestyrelse på 
inspirationstur. Det kan enten 
være en messe eller et besøg 
til et kreativt værksted lige-
som Depotgården i Frederi-
cia. 

For at bruge de fine faciliteter 
i Juelsminde, skal man være 
medlem af Kreativ Fritid. Et 
medlemskab koster 200 kr. 
for et år.  

> Find Kreativ Fritid Juels-
minde på  
www.juelsmindehusflid.mono.
net  
eller på facebook.com/Krea-
tiv-Fritid-Juelsminde
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Der var engang for længe siden – helt tilbage i for-
rige århundrede, har jeg fået fortalt – en håndfuld 
husflidsfolk, der fik den fantastiske idé, at de skulle 

arrangere en familieweekend – en husflidsweekend, hvor alle 
med nysgerrige hænder kunne prøve kræfter med forskellige 
husflidsaktiviteter, gamle håndværk og tilbringe et par dage i 
selskab med andre husflidsfolk. Det skulle være en weekend, 
hvor aktiviteterne var på tværs af familier og alder. Det var de 
sydjyske amtshusflidskredse, der barslede med idéen, og stedet 
blev Nordborg Slots Efterskole på Als. Her var der overnat-
ningsfaciliteter og værksteder. Instruktørerne blev fundet, det 
var vist mest blandt initiativtagerne. Alle uden undtagelse skulle 
betale for at deltage, men engagementet manglede ikke, og den 
16. oktober 1981 rullede de første familiebiler ind på P-pladsen 
ved Nordborg Slots Efterskole. Der var 53 deltagere på denne 
første ”Familieweekend”. Familieweekenden blev afholdt her 
til og med 2005, hvor stedet efter at have fået ny forstander 
besluttede at sige stop. De sydjyske amtshusflidskredse måtte 
se sig om efter et andet sted, der kunne huse så mange menne-
sker, og hvor der var værksteder. Den åbenlyse mulighed var 
Den Danske Husflidsefterskole i Skjern, der som altid åbnede 
dørene for husflid. Familieweekenden blev herefter afholdt på 
Den Danske Husflidsefterskole - nu Design og Håndværksef-
terskolen (DHE). Efter endnu fem år, det var i 2011, blev jeg på 
mystisk vis indblandet i arrangementet – vist noget med at det 
kunne være godt med en lokal (som heller ikke kan sige nej til 
noget så spændende og interessant). De første år, jeg var med, 
blev Familieweekenden fuldtegnet på ca. fem kvarter, de sidste 
par år har det taget ganske få minutter. Familieweekenden, der 
efterhånden har en del år på bagen, er således stadig aktuel, den 
taler til folkets ånd, og lever i bedste velgående. Vi er nu oppe på 
ca. 160 deltagere + ca. 25 instruktører og hjælpere.

Familieweekendens 17 værksteder var i 2016: Ben og horn, bol-
chekogning, broderi, dekupørsav, dragebygning, filtning, flue-
binding (også til smykker), knipling, knive, læder, patchwork, 
pileflet, sivflet, smedning, strik, sølvsmykker og trædrejning. 
Deltagerne prioriterer op til tre værksteder. Vi fordeler, så der 
er et jævnt antal på værkstederne til start, så kan der senere 
cirkuleres. Der skal oftest prøves flere ting i løbet af weekenden. 
Amtshusflidskredsene blev nedlagt af Dansk Husflid for en del 
år siden, derfor fungerer de fleste af de arrangerende foreninger 
ikke mere. Det førte til oprettelse af ”Moderne Husflid af 2015”, 
som kun har en aktivitet – Familieweekenden på DHE.  
Bestyrelsen har medlemmer fra det gamle Vejle Amts Husflid, 
det gamle Ribe Amts Husflid og nu også fra Ringkøbing Amts 

Husflid.  Det er her jeg huserer, og det er i dette område DHE 
ligger.

Da Familieweekenden invaderede ”mit” område – det vestjyske 
– konstaterede jeg, at så kunne vi ikke lave noget tilsvarende 
i vort regi og fik den besked, at så kunne jeg vel bare lave en 
weekend i sommerferien. Som sagt så gjort – vi arrangerede en 
Husflidsweekend i uge 27. Den har haft en lidt omflakkende til-
værelse. Vi startede på Bundsbæk Mølle ved Skjern. Der var vi i 
tre år, og da Ringkøbing Skjern Museum inddrog faciliteterne til 
administrationen, måtte vi finde et nyt sted. Det blev spejdercen-
tret Nørager ved Aulum. Her var vi også i tre år. I 2017 skal vi 
være på VindKRAFTEN, der er den nedlagte folkeskole i Vind 
ved Holstebro. Den er renoveret til udlejning og aktiviteter. Der 
er både klasseværelser, sløjdsal og gymnastiksal (der bliver må-
ske noget med kaptajn Jespersen) og værelsesgang. Vi har ikke 
så mange deltagere og dermed ikke så mange værksteder. I år 
tilbyder vi syv værksteder: ben og horn, knivskeder- og skæfter, 
kort, strik, knipling, glasgravering og æsker.

Både Familieweekenden og Husflidsweekenden er startet og kø-
rer uden tilskud – på ren brugerbetaling. Begge arrangementer 
står og falder med de mange villige og engagerede husflidsfolk, 
der bruger tid og kræfter på disse weekender. Deres løn udbeta-
les i gode oplevelser og samværet med andre ligesindede og skal 
fikst nok ikke beskattes.

Ringkøbing Amts Husflid er én af de ”gamle” amtskredse, der 
stadig fungerer. Vi er stadig ”unge” og aktive. Vi har faktisk 
100 års jubilæum i år, og foreningen har været aktiv uafbrudt i 
alle årene. Jubilæet markeres ved generalforsamlingen fredag 
den 17. marts på Hotel Skjern. Den stiftende generalforsamling 
var den 17. marts 1917 på Missionshotellet i Skjern. Udover 
Husflidsweekenden i uge 27 holder vi til på Gåsemandens Gård, 
der er en del af Ringkøbing Skjern Museum, og som vi holder 
åbent mandag og tirsdag i juli og august, og holder Husflidsfe-
stival (husflidsudstilling med ca. 70 arbejdende stande) på DHE 
i uge 44. 

STOLTHED 
 
Husflid taler til folkets ånd 
For mange år siden fik en flok husflidsfolk en idé til en  
husflidsweekend og successen fortsætter i dag.  
Tekst og fotos af Lissi Kjær Christensen, kasserer hos Moderne Husflid af 2015 og formand for Ringkøbing Amts Husflid 

Til hvert nummer af Fora Magasinet beder vi 
foreningsmedlemmer skrive om deres egen 
forening til medlemsbladet. Her skildrer de, 
hvad de er stolte af.
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Der er noget for alle aldre. En anden populær aktivitet var smedning.

Både Familieweekenden og  
Husflidsweekenden er afhængig af  
de mange frivillige husflidsfolk.

Familieweekendens aktiviteter var  
bl.a. arbejde med ben og horn, 
broderi, filtning, knive, læder, 
patchwork, pileflet, sivflet, sølv-
smykker og trædrejning. 
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Fora Fagkursus' nye hjemmeside 
skal gøre det nemmere og mere 
interessant for de besøgende, når 

de klikker sig ind på www.fagkursus.
dk. Hjemmesiden præsenterer som hidtil 
de mange forskellige kurser inden for 
både kreative fag og bevægelsesfag, og 
på hjemmesiden kan man nu også finde 
viden om det enkelte fag. Søger man 
eksempelvis på kniplekurser, vil man også 
kunne få viden om, hvad knipling er.  
 
Fora Fagkursus er Foras efter- og 
videreuddannelsudbud, og er primært 
henvendt til nuværende eller kommende 
undervisere.  

På kurserne bliver man opdateret på 
udviklingen inden for fagene, og får ny 
inspiration og viden. Alle kurserne under 
fagkursus er tilrettelagt som inspirations- 
og efteruddannelseskurser. Kurserne har 
forskellig varighed og afholdes forskellige 
steder i landet.

At kurserne er inspirations- og efterud-
dannelseskurser betyder, at de er tilrette-
lagt for medarbejdere i folkeoplysningen, 
ungdoms- og voksenundervisningen samt 
andre beslægtede områder. Alle, der er 
interesseret i at udvide deres viden og 
kunnen om håndværksfag, kan deltage.

Den nye hjemmeside skal afspejle den 
kvalitet og bredde, man møder som kur-
sist på Fora Fagkursus.  
 

Farvestrålende  
overskuelighed 
 
Fora Fagkursus har fået ny hjemmeside, som skal gøre det 
mere overskueligt at finde frem til kurser og vække interessen 
for både kreative håndværk og bevægelsesfag 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora og Lotte Helle, kursuskonsulent i Fora

FAKTA

Fora Fagkursus finder du på 
www.fagkursus.dk eller på 
facebook.dk/fagkursuskrea
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Læg godt mærke til forandringen 
– den er vigtig! I år har vi nemlig 
valgt at lægge det formelle lands-

møde lørdag eftermiddag, i stedet for som 
traditionen tro søndag formiddag. Der er 
ofte en rigtig god energi på landsmødet 
om lørdagen. Vi er blevet fyldt med ny 
inspiration og fået snakket med hinanden 
om, hvordan vi hver især gør tingene 
hjemme i foreningerne. Og vi har måske 
fået nye ideer med hjem.

Den energi og inspiration vil styrelsen 
gerne ”drysse ud” ud over det samlede 
landsmøde, så vi om søndagen kan gå 
ligeså opløftede hjem, som vi går i seng 
lørdag aften. Derfor ser vi i år på, om det 
kan give en bedre og mere samlet afvik-
ling af hele landsmødet ved at lægge det 
formelle landsmøde ”midt i” og sørge for, 
at der er masser af faglig inspiration og 
ideudvikling om søndagen også.

Foreningen ind i fremtiden
Vi har to spændende temaer på program-
met og i skrivende stund er programmet 
næsten på plads. Vi starter lørdagen med 
at sætte fokus på ledelse, bestyrelsesar-
bejdet og foreningsudvikling. Coop er en 

spændende organisation, der både driver 
benhård forretning og er en forening 
vokset ud af de samme rødder som os. 
Formanden for Coop, Lasse Bolander, 
vil blandt andet komme og give os til 
inspiration til, hvordan vi kan arbejde i 
vores bestyrelse og sikre fremtiden for 
vores foreninger. 

Lad os snakke sammen
Vi læser og hører om det postfaktuelle 
samfund og det digitaliserede samfund, 
hvor nyheder og viden reduceres til noget, 
vi læser på Facebook, og hvor tingene 
går så hurtigt og er så komplekse, at vi 
dårligt kan følge med. Vi lever mere og 
mere adskilt og forstår hinanden mindre 
og mindre. Kunne vi i foreningerne gøre 
noget? Kunne vi sikre, at vi som samfund 
snakker sammen? Om søndagen sætter 
vi fokus på hvilken rolle, foreninger og 
folkeoplysning kan spille i forhold til dis-
se udfordringer. Søndagens faglige oplæg 
gives af to engagerede chefredaktører 
med folkeoplysningen tæt på livet; Troels 
Mylenberg fra (bl.a.) Fyens Stiftstidende 
og Fyns Amtsavis og Lea Korsgaard fra 
den nye elektroniske avis Zetland. 

Og indimellem vil der være god plads til 
snak og erfaringsudveksling både i for-
skellige gruppearbejder og i pauserne. Og 
vi skal have en god middag med under-
holdning og hyggeligt samvær, og vi skal 
have gennemført det formelle landsmøde 
med valg til styrelsen og med diskussion 
af indsatser til Foras strategi for de næste 
tre år.

FAKTA

Landsmødet foregår i år den  
6. – 7. maj på Hotel Svendborg. 
 
Bemærk at det formelle  
landsmøde foregår  
kl. 15.00–18.00 lørdag  
den 6. maj.  

Hold øje med jeres mail – der 
er indbydelser på vej ud.

Vi ser frem til Landsmødet 
 
De fysiske rammer omkring årets landsmøde er velkendte, 
men ikke alt er, som det plejer 
 
Af Marlene Berth Nielsen, udviklingskonsulent i Fora
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Vi kan sagtens komme i tvivl om, 
om vi altid skal stimle sammen 
bare fordi de andre gør det – til 

Folkemødet på Bornholm altså. Jeg synes, 
vi skal lade tvivlen komme sagen til gode. 
Der er sket rigtig meget med Folkemø-
det siden Bertel Haarder fik den første 
lysende ide om at lade ”folk” og politikere 
mødes på et mere uformelt og jordnært 
plan.

Selvfølgelig skal de folkeoplysningsfor-
bund, der påtager sig et stort ansvar for 
folkeoplysningen i Danmark være til ste-
de i mylderet. Dér, hvor dele af det civile 
Danmark og det politiske rum mødes, og 
hvor der i den grad er ”åbne døre” med 
mulighed for direkte eller indirekte at 
påvirke tanker, processer og politikker.
 
Og vi er der – blandt et hav af foreninger, 
organisationer, virksomheder, forlystelser 
og meget mere. 

Det er ikke nogen hemmelighed, at 
Folkemødet gennem årene også er 
blevet en plads for mange kommerciel-
le kommunikations- og PR bureauer, 
virksomheder der ser deres snit til at tjene 
penge på folk og oplysning. Selvfølgelig 
rykker ”markedet” ind, hvor folk mødes 
om alvor, festligt samvær og forpligtende 
fællesskaber.

Så meget desto vigtigere er det, at vi 
er der, med alt det vi har på hjerte om 
faglighed, fællesskab, nærvær, demokra-
tisk dannelse, medborgerskab og ansvar 
– folkeoplysning, når det er bedst. Svaret 
til dem, der skulle finde på at stille det 
kritiske spørgsmål – ”skal Fora være til 
stede på Folkemødet?” JA, selvfølgelig 
skal vi – Fora – være til stede.  Synlighed 
i folkeoplysningslandsskabet har stor 
betydning! 
 

I år deltager vi blandt andet med deba-
tarrangementerne ”Fra pat til iPad”. Følg 
med på www.fora.dk under nyheder. 

Har du mulighed for det, så kom til 
Bornholm under Folkemødet. Tag en tur 
derover og oplev det selv og hent inspira-
tion til jeres 10%’s-arrangementer. – Selv 
en endagstur kan godt give et indtryk af 
folkemødet.

FOLKEMØDET
– Hvad i alverden skal Fora der? 
 
For femte gang deltager Fora i Folkemødet på Bornholm,  
hvor folk og politikere mødes. Af Hans Grishauge, næstformand i Fora

Folkemødet

Folkemødet finder sted hvert 
år i uge 24 i Allinge på  
Bornholm. 
 
Events i programmet skal 
være gratis, åbne for alle og  
behandle et emne af sam-
fundsrelevans.
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Fora var sidste år med til at udvikle 
flere brugbare værktøjer, der kan 
udvikle foreningsarbejdet. 

Værktøjer til foreningsudvikling
Fora har været med til at udvikle en 
række værktøjer, der på forskellig vis 
sætter foreningen og bestyrelsen i stand til 
at synliggøre deres arbejde i foreningen. 
Det gælder både, hvis jeres behov er at få 
nye i bestyrelsen, og hvis jeres behov er 
at få tilknyttet flere eller nye frivillige til 
forskellige opgaver/projekter/udvalg og 
lignende.

Værktøjerne er skabt med henblik på 
at blive endnu bedre til at arbejde med 
frivillige i aftenskolerne, værktøjer der 
kan være med til at sikre, at aftenskolerne 
fortsat er et spændende sted at være fri-
villig. Det er jo ingen hemmelig, at der er 
kamp om de frivilliges tid, og her er det 
vigtigt, at aftenskolerne viser sig som et 
åbent, engagerende og udviklende sted at 
lægge sin tid. På den led kan man sige, at 
en overvejende del af værktøjerne, faktisk 
handler ligeså meget om at udvikle sin 
forening og gøre den overlevelsesdygtig. 

De i alt 10 foreningsudviklingsværktøjer, 
som Foras foreninger kan få gavn af, er 
udviklet sammen med LOF og har været 
afprøvet og virkelighedstjekket i tre 
Fora-foreninger og tre LOF-afdelinger. 
Der er også udviklet fem instruktionsvi-
deoer, der kan hjælpe bestyrelsen på vej i 
arbejdet.  
 
 

Den digitale underviser 
Der findes i dag en lang række teknologi-
er, der kan tilføre noget ekstra og mere til 
undervisningen. Det har hidtil ikke været 
så almindeligt brugt i aftenskoleundervis-
ningen, men nogle få pionerer har allige-
vel introduceret forskellige nye værktøjer 
til deres elever - med stor succes.

Meningen med "Den digitale underviser" 
er at skubbe lidt til aftenskolernes udvik-
ling og vise andre undervisere, at der er 
mange gode grunde til at bruge digitale 
værktøjer. Det kan give noget ekstra 
til undervisningen - og det kan faktisk 
være lettere at fremstille end traditionelle 
undervisningsmaterialer.

Den Digitale Underviser er et initiativ 
af de fem landsdækkende oplysnings-
forbund AOF, DOF, FOF, LOF og Fora 
samt Daghøjskoleforeningen.  
 
Sidste år gennemførte alle oplysnings-
forbund og Daghøjskoleforeningen i 
samarbejde tre velbesøgte seminarer om 
digital læring for undervisere. 

Den positive bølge følger vi nu op med 
endnu et seminar, der går mere i dybden 
med input til, hvad de kan gøre, og hvor-
dan de skal tænke deres undervisning, 
når de inddrager digitale hjælpemidler. 
På seminaret vil der både være fokus på 
inspiration til nye digitale værktøjer, og 
inspiration til pædagogikken.
 
Inden længe vil der blive sendt indbydel-
ser ud til underviserne via skolelederne. 

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at 
sprede indbydelsen blandt jeres under-
visere – det er relevant for undervisere 
inden for alle faggrupper.

Seminaret foregår den 22. april i Kolding.
 
 

Brug Foras værktøjer
Fora har været med til  
at udvikle værktøjer,  
der kan bidrage til  
udvikling i foreningen. 

Af Marlene Berth Nielsen, udviklingskonsulent i Fora

OM VÆRKTØJERNE 
 
Begge værktøjer er gratis og 
er lette at gå til.  
 
Har I lyst til at prøve kræfter 
med de nye værktøjer, så 
kan I finde de foreningsud-
viklingsværktøjerne på Foras 
hjemmeside på www.fora.dk/
frivillig. 

Den Digital Underviser finder 
I på:  
www.dendigitaleunderviser.
dk 
 

VIL I VIDE MERE?

Udviklingskonsulent Marlene 
Berth Nielsen kommer også 
gerne ud til jeres forening 
og fortæller om værktøjerne 
eller hjælper jer i gang.  
I kan kontakte Marlene på  
36 93 26 27 eller på  
marlene@fora.dk
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2x50 år som underviser hos Visborg Husflid
Visborg Husflid er stolte over at kunne fejre Jette Marie  
Pedersens 50 år som underviser i Husfliden i Visborg. 
Jette underviser blandt andet i glas- og porcelænsmaling. 
Hun har altid udvist stort engagement og har flyttet græn-
ser for design  i de fag, som hun har undervist i . Gennem  alle 
årene har Jette arbejdet for Husfliden og dens virke.  
 
Visborg Husflid er stolte over at kunne fejre Kurt Brix for 50 år 
som underviser i Husfliden i Visborg. Kurt har en stor fortjene-
ste i, at Visborg Husflid er det, den er i dag. Kurt har gennem 
alle årene udvist stort engagement for Dansk Husflid og dets 
virke og udbredelse. Han har undervist både børn , unge og 
voksne. Der er mange trædrejere rundt omkring, som har fået 
introduktion til trædrejning ved Kurt. Han er i dag 82 år og 
underviser to aftener om ugen. 
 
Visborg Husflid  inviteret til  reception  lørdag den  8. april fra 
kl. 11  på adressen  Kjellerupsgade 66.

Stort & småt

EU persondataforordning

Den 25. maj 2018 træder EU’s persondataforordning i kraft. 
Den medfører en række krav til, hvordan organisationer og 
firmaer skal håndtere persondata som f.eks. CPR-nummer, 
navn, mobiltelefonnummer osv. osv.

Foras sekretariat er i gang med at undersøge, hvordan reg-
lerne kommer til at påvirke Foras foreninger. Samtidig bliver 
der udarbejdet vejledninger og hvis muligt også IT-systemer, 
som kan hjælpe med at overholde de nye regler. Reglerne 
ligger i skrivende stund ikke endeligt fast. Der mangler dansk 
fortolkning af en del af det samlede regelværk. Det holdes 
der naturligvis også øje med. Senere i løbet af 2017 vil der 
blive informeret mere, udsendt vejledning samt formentlig 
også udbudt kurser.

Aftale om tipsmidlerne

Fredag d. 27. januar meddelte Kulturministeri-
et, at der er indgået aftale om ny udlodnings-
lov, som betyder, at en række foreninger, her-
under Fora og de andre oplysningsforbund er 
sikret: ”… et niveau af midler svarende til det, de 
modtog i 2013 op-regnet til 2018-niveau med 
forbrugerprisindekset. Midlerne reguleres 
fremadrettet med forbrugerprisindekset…”, 
som der står i aftalen, der forventes at træde i 
kraft ved årsskiftet den 1. januar 2018.  
 
Kort og godt betyder det, at bl.a. Fora  vil få 
fuld bagudrettet og dyrtidsreguleret støtte 
svarende til niveauet i 2013 fra og med 2018. 
Det betyder, at Fora kan se frem til en langt 
mere forudsigelig økonomi fra 2018. Udlod-
ningsmidlerne udgør hovedparten af Foras 
indtægter.

Husflidsforeningerne Region  
Nordsjælland og Region  
Sydsjælland sammen om marked
 
Lørdag den 18. - 19. marts 2017 af holdes der 
husflidsmarked i Gl. Ridehus, Grønnegade 10, 
4700 Næstved fra  
kl. 10.00 – 16.00.  
 
Husflidsmarkedet bliver afholdt af i alt 11 hus-
flidsforeninger/foreninger samt andre med 
medlemskab/tilknytning til husflidsforenin-
gerne. Alle husflidsforeninger/foreninger på 
Sjælland, Møn, Falster og Lolland (medlemmer 
af Fora), samt andre med tilknytning til hus-
flidsarbejde har været  inviteret til at deltage i 
et samarbejde, som skal være med til at synlig-
gøre husflidsforeningernes arbejde.  
 
Husflidsarbejdet er et spændende aktiv med 
store udfoldelsesmuligheder også for unge 
og ikke mindst børn.  Vi er meget opsat at få 
mange i alle aldre interesseret i mangfoldig-
heden og det sociale liv, som husflidsarbejde 
indeholder.
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Kalender 2017-2018
KURSER 
 
DOFO-kurser

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

Kurser i Facebook

Kontakt Louise Albers på 
telefon 36 93 26 25, 
eller louise@fora.dk

Forløb med udvikling af 
bestyrelsen/foreningen

Kontakt Marlene Berth  
Nielsen på 36 93 26 27 
eller marlene@fora.dk

HUSK: 
I er altid velkomne til at kon-
takte sekretariatet til en snak 
om andre kurser/inspiration i 
jeres forening/region.

Fora Fagkursus 

8. april 2017 
Qi Gong -  for en dag
- Nordfyn/Sanne Andersen

22. – 23. april 2017
Klassisk Knipling – modul 1
- Horsens/Linda Olsen

22. april 2017
Manipulerede masker
- Nyborg/Lisbeth Degn

28. april 2017 
Broderiets DNA
- Odense/broderi seminar m. 
instruktører fra UK/S/DK

20. maj 2017 
Design dit eget stof
- Odense/Annette Bonavent

10. juni 2017 
Den ultimative overlockdag
- Odense/Annette Bonavent

25. – 27. august 2017
Frit broderi modul 1
- Odense/Bettina Andersen

 

Fora

8. april 2017 
Foras skoleledertræf, Vejle

22. april 2017 
Seminar om digital undervis-
ning, Kolding  

6. – 7. maj 2017 
Landsmøde, Svendborg

13. januar 2018
Fleksibel workshopdag 

Se mere på www.fora.dk og  
på www.fagkursus.dk

Flot støtte til vores medspillere i Aarhus
 
Søndag den 19. februar stod i de glade give-
res tegn, da AGF og AaB tørnede sammen i 
fodboldens forårspremiere. Forinden kampen 
kunne AGF annoncere at en del af billetind-
tægterne ville blive doneret til to lokale formål 
– Vi Tror På Dig, der er en del af værestedet 
Fundamentet, og Springbræt Aarhus. Pro-
jekterne har det tilfælles, at de arbejder for at 
hjælpe sårbare og udsatte unge mennesker 
på rette vej i tilværelsen. Springbræt Aarhus 
gennemføres i samarbejde med FO-Aarhus.
 
Der er på en måde noget symbolsk i, at AGF 
har udvalgt netop de to initiativer til at modta-
ge støtten fra forårspremieren.  

En tid, hvor træer og blomster springer ud, og 
det bliver mildere og lysere i vejret. Lidt den 
samme effekt, en opblomstring, ønsker pro-
jektlederne at opnå med deres indsats overfor 
de unge, der kommer til dem, fordi de har det 
svært.  
 
Det forventes, at støtten konkret skal bru-
ges til at samle de unge fra både Springbræt 
Aarhus og Vi Tror På Dig omkring gruppeori-
enteret træning, der stimulerer fællesskab og 
socialt samvær. Med donationen ønsker AGF 
at skabe opmærksomhed omkring og give en 
hjælpende hånd til prisværdige og samfunds-
vigtige indsatser. FO-Aarhus er meget glade 
for, at et projekt inden for folkeoplysningstra-
ditionen har fået AGFs håndsrækning.

Stort & småt



Optimalt set skrev jeg ikke det her til jer, for stod det til mig, 
ville jeg meget hellere tegne og fortælle. Jeg er et af de der 
visuelle mennesker, som bedre forstår budskaber, når de vises 
for mig. Samtidig er jeg også en bedre formidler, hvis jeg kan 
illustrere, hvad jeg har på hjerte. Sådan er vi faktisk mange, som 
har det, og flere af dem der normalt foretrækker at læse, vil også 
være tilbøjelige til at søge information online, der leveres med 
levende billeder og korte, præcise budskaber. Film har en utrolig 
høj troværdighed og virker tillidsvækkende på os. Derudover 
bidrager film til øget aktivitet på hjemmesider, sociale medier og 
i nyhedsbreve. Og ja, film er bare mere iøjnefaldende og pirrer 
i højere grad vores nysgerrighed end det normale tekst+foto 
opslag gør (men den ene kan ikke leve uden den anden). 

Danskerne bruger flere og flere timer foran skærmen og deres 
elskede smartphones, og det bliver mere og mere vanskeligt at 
fange deres opmærksomhed. Film er levende kommunikati-
on, der taler til flere sanser på en gang, og det er nemmere at 
levere et budskab gennem en farverig, sprudlende lille film end 
gennem tekst. Levende billeder brænder igennem, men også 
musik, fortællerstemme og lydeffekter kan fremtvinge empati 
og følelser hos seeren. Eksempelvis tænker vi straks på det unge 
forelskede par i stævnen på Titanic, så snart panfløjten begynder 
at spille Celine Dion’s “My Heart Will Go On”.

I har muligvis fået kastet den her linje i hovedet før, men det gør 
den ikke mindre vigtig: ”People - not logos”. Det er fremstillin-
gen af det levende i jeres foreninger, der er det vigtige, og som 
viser, hvad I kan og står for. Det er ikke logoet eller et billede 
af foreningshuset på jeres hjemmeside. Rammerne er ikke det, 
som sælger jeres værdier – det gør indholdet. Det er mennesker-
ne og alle de fede ting, I laver, I skal vise jeres målgruppe. Det 
kan enten være med levende billeder af virkelige mennesker 
eller med en sød animationsfilm, som viser, at der er liv og hygge 
hos jer; hvad man kan lære, hvordan man lærer det, og hvem 

man møder. En lille film kunne for eksempel præsentere jeres 
forening og de aktive i den med henblik på at få flere medlem-
mer. Den kunne dele værdifuld viden om, hvordan man hos jer 
kan lære at dreje en lysestage, flette en kurv af pil, eller lære at 
filte en hue, fordi I gerne vil have flere kursister til bestemte fag. 
I kan også bruge film til at køre kampagne for en særlig uge, I 
afholder hvert år.

Og så til den tekniske del; uploader I jeres film til YouTube og 
indlejrer den på jeres hjemmeside, skaber I indgående links til 
Google, som favoriserer den slags, og derfor placerer jer højere i 
søgninger. Film kan på den måde øge besøgstallet på jeres hjem-
meside. Samtidig opholder folk sig op til fem gange længere på 
hjemmesider med video, da tekst kan virke uoverskuelig og kan 
kræve for meget aktivitet fra brugeren. På Facebook deles en 
statusopdatering med video 15 gange så ofte som et tekstbud-
skab. Og snakker man konverteringsrater er de 27 pct. højere 
med videoer end uden. 

Film er fede, men selvfølgelig kun hvis kvaliteten er okay. Så 
det med troværdighed og succes med film gælder altså ikke nød-
vendigvis, hvis I kaster jer ud i at lave en dogmefilmsproduktion 
med mobiltelefonerne. En film, der er kikset lavet, kan gøre 
mere skade end gavn. Filmen skal vise den kvalitet, jeres kurser 
indeholder og en fejlslagen produktion kan få jer til at fremstå 
som det modsatte. Derfor er det vigtigt, hvis I ønsker at bruge 
film, at den ikke skræmmer folk væk.

Én lille bitte film kan vende en statisk hjemmeside til en dyna-
misk, inspirerende og interessant platform, som folk vil besøge, 
og som de hurtigere vil forstå. Og ved man hvad den gode køb-
mand tilbyder, har man jo større lyst til at kigge forbi igen.

1.000 ord eller én  
lille bitte film?
 
 
Af Orla Hjort, Digital designer og medejer af det kreative bureau Jip Jip.  
Jip Jip har blandt meget andet lavet animationsfilmen om Folkeoplysningens  
historie for Dansk Folkeoplysnings Samråd.
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Aktiv deltagelse i samfundet
Folkeoplysningen skal fremme aktivt medborgerskab og  
fremme fællesskabet i Danmark. Det kan vi blandt andet gøre 
ved at skabe rum til samtalen. 

Beretning af Marlene Borst Hansen, formand for Fora

I Fora vil vi gerne være dem, der for-
står at gøre folkeoplysningen relevant 
i forhold til den måde, vi i Danmark 

lever på. Vi ønsker at give alle mulighed 
for værdifuld læring med fyldt med me-
ning og glæde, samvær og engagement. 

De mange forskellige foreninger, der 
er medlem er Fora, er et godt billede på 

mangfoldigheden i folkeoplysningen og 
på hvordan man kan arbejde med folke-
oplysning. 

I Fora har vi alt lige fra husflidsfor-
eningen i Lemvig til Daghøjskolen på 
Frederiksberg. Fra førstehjælpskurser i 
Kolding til patchwork i Snekkersten. Fra 
den lille forening på Strynø til den store 

forening i Aarhus. Hver forening har 
sit eget fokus og sit eget særkende, men 
er fælles om at arbejde med folkeop-
lysning. Foreninger, der gør en forskel 
- på forskellige måder. Alle, som er en 
del af Fora, kan under ét betegnes som 
folkeoplysende foreninger. Hvad enten 
der er tale om en lille forening udeluk-
kende med medlemsaktiviteter, en stor 
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aftenskole eller en daghøjskole, er vi alle 
en del af den danske folkeoplysning. Vi 
er i det daglige med til at videreføre en 
vigtig kulturarv og med til at holde vores 
demokratiske værdier i hævd. Det gør vi 
på mange forskellige måder, men vi har 
alle det sigte, at vi ønsker at være med til 
at fremme forståelsen for demokratiet 
og det aktive medborgerskab og gennem 
undervisningen øge deltagernes almene 
og faglige indsigt og færdigheder. 

Vi vil være med til at styrke den enkeltes 
evne og lyst til at tage ansvar for eget 
liv og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet. Omtrent sådan står det 
beskrevet i folkeoplysningsloven, og den-
ne beskrivelse bakker Fora op om i vores 
egen kernefortælling. I Fora mener vi, 
at man skal engagere sig og tage ansvar 
– ikke bare for sig selv, men for fællesska-
bet, for når vi engagerer os i hinanden og 
bruger tid sammen, bliver fællesskabet 
stærkere. Det er det, vi vil skabe rum til 
i Fora. Det er det, I skaber rum til ude i 
jeres foreninger. Ude på jeres skoler.

Fællesskab i samfundet
Sidste år kom Videnscenter for Fol-
keoplysning (VIFO) med resultaterne 
af en undersøgelse, der satte fokus på 
aftenskolernes betydning for danskernes 
mentale sundhed. I en tid, hvor 9 pct. af 
befolkningen ofte føler sig stressede, og 
hvor 20 pct. af befolkningen i løbet af 
et år rammes af symptomer på psykiske 
sygdomme, er der grund til at fokusere 
på, hvor vi i samfundet kan bedre den 
mentale sundhed hos befolkningen, og 
det viser undersøgelsen, at vi kan vi bl.a. i 
aftenskolerne.

I undersøgelsen har VIFO set på det so-
ciale udbytte i de forskellige typer kurser 
og i de manuelle fag, som mange af jer 
udbyder. Her svarer hele 38 pct., at de får 
et socialt udbytte ved at gå på aftenskole. 
De får talt med andre på holdet og ud-
trykker, at de får venner. Ligeledes scorer 
de manuelle fag højt, når det handler 
om glæde. Her har 73 pct. svaret, at de 
er glade efter at have været til undervis-
ning, og glæden er naturligvis noget af 
det, der gør en forskel for vores mentale 
sundhed. I VIFOs undersøgelse fokuseres 
der på aftenskolen, men det gælder også 
aktivitetsforeningerne og daghøjskolerne, 
at vi gør en forskel i vores samfund. Vi 
fremmer fællesskab og samfundsengage-

ment. Det er ikke bare noget, vi skriver i 
vores kernefortælling. Vores kernefortæl-
ling beskriver det, vi gør.

Fællesskaber opstår kun, hvis man ind-
byder til dem, og det har flere af Foras 
foreninger gjort i det forgangne år. Flere 
af jer har i 2016 arrangeret kurser og akti-
viteter for flygtninge og flere af disse 
initiativer fortsætter i 2017. 

I skal have ros for at have taget udfor-
dringen op. For at have grebet mulighe-
den. Og for at have vist at foreningslivet 
i Danmark er åbent for alle, der har 
interesse i at møde andre mennesker. 
Hos jer får kursusdeltagerne ny viden, 
og de får en bedre forståelse for deres 
medmennesker og samfundet omkring 
dem. Foreningerne skaber mulighed for 
dannelse af fællesskaber.

Vi skal tale sammen
Fællesskaber opstår i høj grad gennem 
samtalen, og den er et vigtigt redskab 
til at bevare sammenhængskraften og 
tilliden i samfundet. Ikke kun borgere 
imellem, men også mellem folket og 
politikerne på Christiansborg. Gennem 
samtalen kan vi nærme os hinanden. 
Samtalen skaber forståelse og indsigt, og 
ophører samtalen, mister vi berøring med 
hinanden og skaber os i stedet forestil-
linger, som ikke altid dannes på et oplyst 
grundlag.

I 2016 var der igen meget fokus på en 
voksende politikerlede i Danmark. 
Mange mennesker føler, at politikerne er 
meget langt fra deres dagligdag, langt fra 
de udfordringer, de står med og oven i 
det, er tonen i debatten blevet skinger og i 
mange politiske debatter er der efterhån-
den mere fokus på personangreb end på 
de vigtige politiske emner. Der tegner sig 
et billede i Danmark - og i Europa - af at 
folket er begyndt at føle, at de står meget 
langt fra de folkevalgte. Det er noget, 
vores politikere bør tage seriøst. Måske 
er et af problemerne, at vores demokrati 
har voksende problemer med at inddra-
ge folk i politik, som ikke er uddannet 
i statskundskab, nationaløkonomi eller 
jura. Her kan vi i folkeoplysningen også 
spille en rolle. Hvis vores demokrati skal 
forblive stærkt, er der behov for, at folket 
føler, at politikerne lytter til dem og 
at politikere og borgere mødes og taler 
politik. Det har I i foreningerne rundt 

om i landet mulighed for at give rum 
til. Blandt andet gennem debatarrange-
menter. Grundtvig havde en vision om 
et samfund med fællesskab, frihed og 
åndsfrihed, og det er værdier, vi også har 
brug for i dagens Danmark – særligt hvis 
vi vil værne om vores demokrati. Det 
er en del af folkeoplysningens ansvar at 
føre Grundtvigs vision videre og tage 
samfundsproblemer og udfordringer 
op og være med til at understøtte vores 
demokrati.

Vi har brug for et Danmark, som igen be-
gynder at tale sammen. I Foras foreninger 
er det muligt at skabe grobund for, at 
samtalen igen kommer i centrum, for hvis 
vi taler sammen, fremmer vi forståelse og 
tolerance. Gennem samtalen kan en frem-
med blive til en ven. Gennem samtalen 
lærer vi, og gennem samtalen videregiver 
vi viden. Vi kan både i den daglige under-
visning og i vores mange arrangementer 
over hele landet være ramme om samtaler 
mellem helt almindelige mennesker, og vi 
kan tilbyde at være ramme om samtalen 
mellem borgere og politikere og den poli-
tiske debat. I år er det kommunalvalgsår, 
og det giver mulighed for at åbne forenin-
gen op og indbyde til debat om politik, 
der vedrører jeres lokalområde.

I Fora har vi fokus på samfundsenga-
gementet og mange af jer foreninger er 
helt fremme, når det handler om at skabe 
sammenhold i lokalmiljøet både på land 
og i by. I bedriver hver især folkeoplys-
ning med mening for netop jeres område. 
I afholder spændende kurser, indbyder til 
relevante aktiviteter, I afholder debatar-
rangementer og foredrag. Mange af jer 
udgør et samlingssted for byens borgere, 
og er med til at fremme at mennesker 
med forskellig baggrund, alder og inte-
resser kan møde hinanden. Det gør mig 
stolt af at være en del af folkeoplysningen, 
når jeg ser på, hvad der forgår rundt om 
i jeres foreninger. Det gør mig stolt af at 
være en del af Fora.

På vegne af styrelsen vil jeg gerne takke 
jer for jeres engagement i Fora og for 
jeres tillid til vores virke som styrelse. Jeg 
vil gerne takke på egne vegne for endnu 
et spændende år som jeres formand, og vil 
glæde mig til at se jer alle til landsmødet 
i maj 2017. Jeg glæder mig til at fortsætte 
det gode arbejde sammen med jer.
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I 2016 har arbejdet med Foras kerne-
fortælling fyldt en del på mange for-
skelige måder. Det har været et vigtigt 

fokus for Foras styrelse og sekretariatet 
i fællesskab at møde Foras foreninger og 
være med til at diskutere kernefortællin-
gen. Derfor afholdt vi i 2016 en række fy-
raftensmøder. På møderne har der været 
fin deltagelse og opbakning og vigtigst; 
god og inspirerende debat om, hvordan 
kernefortællingen afspejler ligheder og 
forskelligheder blandt Foras foreninger. 
 
Kernefortællingen blev også snakket 
igennem på de foreningsbesøg, som blev 
afviklet i 2016. Mødet med en enkelt 
forening og indblikket i de særlige 
forhold og problemer, som hersker lokalt 
er meget værdifuldt for både sekretariat 
og styrelsesmedlemmer. I nogen ud-
strækning deltog styrelsesmedlemmer i 
møderne, når praktikken kunne gå op. 
Foreningsbesøgene fortsætter i 2017.

I sammenhæng med arbejdet med Foras 
kernefortælling, skulle også Foras hjem-
meside moderniseres. Det er den blevet. 
På landsmødet 2016 blev både hjemme-
side og intranet præsenteret. Kommu-
nikation er et af Foras vigtigste arbejds-
områder, og derfor er der også truffet 
beslutning om at undersøge hele Foras 
kommunikation i 2017. Undersøgelsen vil 
omfatte Foras foreninger på forskellig vis, 
og resultatet af undersøgelsen forventes 
efter sommer 2017.

Særlige indsatser og arrangementer
Fora har i 2016 været repræsenteret på 
en række håndværks- og husflidsmesser 
landet over. Messerne er vigtige steder 
at markedsføre Fora Fagkursus overfor 
potentielle deltagere. Men deltagelsen på 
messer er også et vigtigt sted at gøre Fora 

kendt overfor potentielle nye medlems-
foreninger og for borgere i almindelig-
hed.
At få Foras navn slået fast i en større 
offentlighed var også drivkraften bag 
deltagelsen i både trosfestivallen Himmel-
ske Dage i København og på Folkemøde 
på Bornholm. Foras navn blev gjort kendt 
gennem debat og direkte samtale begge 
steder. Planen for 2017 er, at Fora på 
Folkemødet på Bornholm dels er en del af 
flere debatter og at debattens emner hæn-
ger sammen med Foras handleplan for 
2017. Derfor sættes der dels særligt fokus 
på smartphones og tablets indvirkning på 
samtalen og nærværet i familien, og dels 
zoomes der ind på aftenskoledeltagelse 
og mental sundhed i samarbejde med de 
andre oplysningsforbund.  

I 2016 var der udstukket et klart mål 
for Foras foreninger i forbindelse med 
uddelingen af Aftenskolepriserne. Mindst 
tre foreninger skulle være indstillet. Tjek! 
Og mindst en af disse skulle modtage en 
pris. Tjek! Flot af FOKUS Folkeoplys-
ning fra Aalborg, som gik hjem fra festen 
med Innovationsprisen for SeismogrA-
Afen – en platform for oplevelser i fælles-
skaber rettet mod unge.

Foreninger
I 2016 er flere daghøjskoler blevet med-
lem af Fora. Det er både spændende og 
udfordrende – men frem for alt meget 
positivt at have fået det vitamintilskud, 
som daghøjskolerne er i Fora. Daghøj-
skoleformen er en anderledes skoletype, 
med andre vilkår, andre typer problemer 
og muligheder end Foras mange aften-
skoler står med. Men daghøjskolerne er i 
særdeleshed også muligheden for at dyrke 
nye områder, f.eks. de socialøkonomiske 
virksomheder. Dem findes der allerede 

en del af i Fora. Vi skal for eksempel 
glæde os over, at Kaffe Fair nu har fire 
cafeer i Aalborg, en enkelt i Aarhus og 
er på vej med to nye cafeer i København. 
Tankegangen i de social økonomiske 
virksomheder er en af ledestjernerne for 
udviklingen af Foras virksomhed. Her 
går folkeoplysningens særlige greb; selv-
bestemmelse, selvorganisering, karakter-
frihed og fokus på samtale, rummelighed 
og fællesskab, hånd i hånd med forret-
ningsmæssig tankegang og kommerciel 
drift og skaber uddannelse og udvikling 
hos mennesker, der ikke har fundet plads 
i traditionelle institutioner. 

Foras pulje
Udvikling er nøgleordet for Foras puljer. 
I 2016 blev forbruget af puljerne under-
søgt. På baggrund af undersøgelsen, som 
blandt andet viste, at en enkelt pulje kan 
bruges op, mens andre har penge tilbage, 
diskuterede styrelsen puljerne bredt set. 
Formålet var at skabe et system, der giver 
mest mulig udvikling i Foras foreninger 
for hver enkelt støttekrone. Fremover 
vil der således kun være én pulje, så de 
samlede midler kan komme i anvendelse 
uden snærende grænser, som eksisterede 
i den gamle puljeinddeling. Undersøgel-
sen viste også, at forbruget af puljerne 
er spredt fint ud over mange af Foras 
medlemsforeninger. Op mod 2/3 af alle 
Foras foreninger har fået støtte en eller 
flere gange fra en af Foras puljer. 

Projektaktivitet
Flere foreninger har glæde af at lave 
projekter sammen med Foras sekretariat 
og får derigennem adgang til de støtte-
muligheder, som står til rådighed for for-
eningerne gennem Fora – for eksempel 
Dansk Folkeoplysnings Samråds pulje til 
udvikling af den lokale folkeoplysning. 

Udvikling og nye muligheder 
2016 havde vi fokus på kernefortælling, nye digitale tiltag,  
nye samarbejdet og spændende udviklingsprojekter.
Beretning af Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder i Fora
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Et andet eksempel på at Foraforeninger 
kan opnå ekstern støtte gennem Foras se-
kretariat er den bevilling, som Kultursty-
relsen gav sekretariatet til projektet Ind i 
skolen – ind i faget. Her har Fora, i sam-
arbejde med flere medlemsforeninger set 
nærmere på, hvordan aftenskolerne kan 
udnytte de muligheder, ændringerne af 
folkeskolen har medført. Udgangspunk-
tet er, at det frivillige foreningsliv skal 
spille en langt større rolle og ikke mindst 
være med til at give børnene tilbud inden 
for de praktiske/kreative/musiske fag. 
Projektet fortsætter i 2017.  

Til gengæld er projekt Åbne værksteder 
afsluttet med udgangen af 2016. Gennem 
projektet, som blev støttet af Dansk Fol-
keoplysnings Samråd, fik foreningerne 
i Fora mulighed for at få dækket ekstra 
udgifter i forbindelse med at åbne deres 
værksteder for flygtninge. Mange af Foras 
foreninger er begunstiget af at råde over 
egne værksteder og andre håndværksfaci-
liteter, og ideen var at disse tilbud skulle 
stilles til rådighed for flygtningene og an-
dre grupper, som ikke normalt kommer i 
aftenskolen. Fem foreninger fik aktivite-
ter i gang i projektet Åbne værksteder.

 

Fora Fagkursus og underviserne
Fora Fagkursus har endelig fået ny 
hjemmeside, som målrettet kan markeds-
føre kurser i efter- og videreuddannelse. 
Variationen af kursusudbud er steget, 
både inden for håndværksfag såvel som 
efteruddannelse inden for bevægelsesfag. 
Målgruppen for fagkurserne er i første 
række Foras foreningers egne under-
visere, men også undervisere fra andre 
organisationer er velkomne.

For nemt at kunne komme i kontakt 
med undervisere, som andre foreninger 
medlem af Fora har benyttet sig af, er 
Underviserdatabasen blevet sat i søen i 
2016. Over 400 undervisere står opført 
i databasen og nye kommer løbende til. 
Herigennem finder foreninger nye under-
visere og undervisere får nye steder at 
undervise. 

Underviserne er vigtige repræsentanter 
for den enkelte forening og underviserne 
skal vide, hvad Fora står for, og de bør 
kende værdigrundlaget for den forening, 
de underviser i og arbejder for. Denne 
nødvendige baggrundsviden kan un-
derviserne blandt andet skaffe sig ved at 
deltage i Folkeoplysningens Grundkursus 
(FGK). FGK er blevet udbudt i alle oplys-

ningsforbund i 2016, men der skal en 
forstærket indsats til i 2017 for at få flere 
med. Og derfor er det et af sekretariatets 
prioriterede indsatser i 2017 at få fat i 
både skoleledere og undervisere.

Digitalt
Mange af Foras foreninger har etableret 
deres hjemmeside med hjælp fra landsfor-
bundet. I 2016 skulle hjemmesidernes un-
derliggende system opdateres. Mange af 
ændringerne har ikke kunnet hverken ses 
eller opleves i den daglige brug. Alligevel 
har opdateringen givet nye muligheder og 
andre ændringer, som altovervejende er 
blevet godt modtaget. Næste skridt er nu 
at gennemgå alle Foras medlemsforenin-
gers hjemmesider med henblik på at fore-
slå forbedringer og forenklinger. Målet er, 
at Foras foreninger fremstår professionelt 
med klar kommunikation og brugbar 
information på hjemmesiderne.

Til gengæld løb samarbejdet om ud-
vikling af et nyt administrationssystem 
til aftenskolerne ind i problemer. Det 
nye – altså ikke udviklede system – har 
fået navnet ASA (Administrationssy-
stem for Aftenskoler), og skal for Foras 
vedkommende være en tiltrængt afløser 
for det snart nedslidte DOFO. Vi – de 
fire oplysningsforbund bag ASA – kunne 
ikke finde til enighed med udviklerfir-
maet om omfanget af opgaven, og måden 
den skulle fuldføres på. Med udgangen 
af 2016, efter mange forgæves forsøg på 
at finde vej til et fortsat samarbejde, blev 
dette afsluttet og parterne gik hver til sit. 
En væsentlig opgave for alle fire forbund i 
2017 bliver derfor at finde en anden måde 
at få udviklet ASA på.

Økonomi
Ved indgangen til 2016 så det sort ud. 
Men flere forhold har i løbet af året æn-
dret sig til det positive. Dels er udgifterne 
til vedligeholdelse af DOFO blevet holdt 
i ro, dels er der kommet større regulering 
af Tips og Lotto-støtten for 2015, end det 
var forventet, og endelig er der kommet 
uventede indtægter, som alt i alt giver 
Fora et positivt resultat, som i detalje-
ret form fremlægges til godkendelse på 
landsmødet den 6.-7. maj i Svendborg.   

Medarbejdere
På personalesiden har vi sagt farvel til Pe-
ter Kofoed Brix. Derfor skal I fremover 
henvende jer til IT-konsulent Snebjørn 
Andersen med de problemer, I tidligere 
brugte Peter til at løse.
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I efteråret 2016 fik vi en flot ny hjem-
meside for Fagkursus.dk. Der er nu 
en gennemgående tråd mellem Fora.

dk og Fagkursus.dk. Navigationen på de 
to sider ligner hinanden mange steder, 
hvilket er vigtig, når Fagkursus.dk er 
Foras ansigt for efteruddannelse. Vi har 
stillet til nogle spørgsmål til testpiloter 
og de er vendt tilbage med ting og sager. 
Fagkursus.dk skal ses som et kursuskata-
log, med muligheder for at fortælle nogle 
fagrelevante historier og oplysninger. 

Messer
Den nye Fagkursus.dk gik i luften på 
Foras stand på Kreative Dage messen i 
Fredericia i slutningen af oktober.  Det 
var med til at skabe ekstra liv i Fora og 
Fagkursus' stand på Kreative Dage. 
Det er første gang vi deltog med en stand 
og med arbejdende hænder og beman-
ding, der stod på spring for at fortælle 
om Fagkursus og Fora. Det er meget 
nærliggende at være med ved den messe. 
Kreative Dage er vel nok den største mes-
se af sin slags i Danmark. Her kunne man 
så i 2016 møde et landsforbund og få en 
snak om medlemskab, kurser, fordele og 
tiltag, midt mellem garn, stof, symaski-
ner, foredrag, workshops og meget mere. 

Vi synes, det var en stor succes og med 
mere end 21.000 gæster på tre dage, er det 
spædende at være med.

Forskellige kursustyper
Fagkursus har i mange år tilbudt uddan-
nelsesforløb i forskellige håndværk. For 
tiden tilbydes der forløb i Frit Broderi og 
i Klassisk Knipling. Forløbene tilrette-
lægges i samarbejde med instruktørerne, 
der underviser der.  Dertil tilbydes der 
weekendkurser og dagskurser primært 
inden for kreative håndværk og nu også 
bevægelsesfag. Disse kurser er et fagom-
råde, der enten er efterspørgsel på eller 
hvor en tendens i faget viser sig. 

Der har i godt et år været arbejdet med et 
seminar,Broderiets DNA, som en ny kur-
sustype – i hvert fald ny hos Fagkursus. 
Her drejer det sig om en weekend med 
vekslen mellem foredrag og workshops 
og butikker deltager med deres særlige 
tilbud af varer på området. Instruktører-
ne er fra ud- og indland. 
Seminaret har pæn bevågenhed af fagfolk 
i broderikredse. Nu arbejder vi på at 
få bredt kendskabet ud til alle andre, 
der kunne være interesserede i sådan et 
seminar med dygtige instruktører, og 

nogle der ikke har undervist i Danmark 
tidligere.

Nye veje
Kursusudvalget har i 2016 ikke haft no-
gen mødeaktivitet. Vi arbejder på at finde 
en ny struktur for udvalget. Ideen er i 
øjeblikket at arbejde hen mod at knytte 
et ”advisory board” til udvalget. Advi-
sory boardet skal bestå af interessante 
mennesker uden for Fora men med særlig 
kompetence inden for tilstødende bran-
cher eller felter. Der er mange interessan-
te mennesker med fingeren på pulsen, der 
helt sikkert kan hjælpe med at se på Foras 
Fagkurser med en lidt anden vinkel, end 
vi plejer og dermed hjælpe os med at 
bringe Fagkurserne ind i fremtiden.

NYE VEJE 
 
Fora Fagkursus har 
fået ny hjemmeside, vi 
viser flaget på kreative 
messer og går nye veje
Kursusudvalgets beretning af Györgyi Csato,  
formand for udvalget

KURSUSUDVALGET

•    Györgyi Csato 
•    Pia Holm Thomsen
•    Iben Warburg
•    Lotte Helle, sekretær
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Foras puljer i 2016 bestod af i alt 
550.000 kr. fordelt blandt fire pul-
jer: Uddannelse, udvikling, for-

eningshjælp og undervisningsmaterialer. 
Puljeudvalgets arbejde med at behandle 
ansøgninger fra medlemsforeningerne og 
administrere puljerne har i løbet af 2016 
tegnet et billede af et foreningsfællesskab, 
der dels fastholder rødderne i de traditi-
onelle fagområder, og som dels præsen-
terer nye impulser i vores folkeoplysende 
foreninger.

Hvert år bringer nye trends med sig – og 
det afspejles i de ansøgninger, vi modta-
ger til puljerne. Uddannelsespuljen blev 
flittigt søgt med en stigende interesse for 
eksempelvis yoga, hvor der især har været 
stor interesse, og har stået for 10 pct. af de 
samlede ansøgninger. Forskellige kurser 
inden for krop og bevægelse har tilsam-
men stået for 21 pct. af ansøgningerne. 
Disse tal stemmer fint overens med tidens 
tendens til, at folk prioriterer mere at 
dyrke og pleje sig selv – både det indre 
og det ydre. Det glæder mig at opleve, at 
vores medlemsforeninger fastholder inte-
ressen for håndens arbejde. Hele 40 pct. af 
ansøgningerne til uddannelse af instruk-
tører var til kreative kurser af forskellige 
art – husflid består!

Udviklingspuljen blev ligeledes flittigt 
søgt i løbet af året, og fokus syntes at være 
rettet på nye samarbejder og målgrupper. 

Der blev søgt støtte til flere projekter 
rettet mod unge og flygtninge. Blandt 
andet til ”Tanker på tværs” i FO Aarhus 
og ”SeismogrAAfen” i Aalborg. Puljen 
”Foreningshjælp” har ikke, med sin 
mindre bevilling på 50.000 kr. så stor en 
indvirkning på det samlede billede, men 
de penge, der er blevet uddelt er falder på 
et tørt sted, når en medlemsforening har 
brug for dem. Vi bevilgede i 2016 20.000 
kr., til nystartede foreninger og til flytte-
hjælp til en enkelt forening.

En stor del af Foras medlemsforeninger 
tilbyder kurser og gennemfører aktivite-
ter i kreative fag, der kræver maskiner og 
udstyr. I puljeudvalget undrer det os ikke. 
Vi ser husflid som folkeoplysningens 
bankende hjerte, og vi har glædet os over 
de mange gange, vi i 2016 har kunnet 
bevilge støtte til undervisningsmaterialer, 
især når det har drejet sig om materialer 
til husflidsfag. Hele 56 pct. af de samlede 
ansøgninger var til støtte til køb af ma-
skiner eller reservedele til maskiner, hvor 
især trædrejebænke og væve har været 
stærkt repræsenteret. Nutidens ufravige-
lige krav om fornyelse ses også afspejlet 
i ansøgningerne med computerstyrede 
væveprogrammer, der sikrer vævkunstens 
plads i den digitaliserede verden. 30 pct. 
af ansøgningerne var møntet på støtte 
til køb af udstyr til nye fag og 14 pct. til 
støtte til køb af pc’er og printere, hvilket 
understreger, at der skal være en løbende 

nyudvikling i vores tilbud samtidigt med, 
at vi holder godt fast i folkeoplysnings 
traditionelle fag.

Ved årets slutning foretog Foras styrelse 
et "kasseeftersyn" af puljerne – et grun-
digt kiggen-efter i sømmene, for at få 
øje på hvordan puljerne har fungeret for 
vores medlemsforeninger, samt hvorvidt 
man kunne få puljerne til bedre og mere 
fleksibelt tjene folkeoplysning og Foras 
medlemsforeninger. En række ændringer 
er blevet drøftet, og til marts skulle det 
hele falde på plads, så vi alle får mere ud 
af midlerne. Når ændringsforslagene er 
blevet færdigbehandlet, vil der komme en 
samlet orientering til os alle. 

Med disse ord vil jeg på vegne af Foras 
puljeudvalg sige tak for et inspirerende 
år, og på gensyn i 2017. Husk at søge 
puljerne! 

Tidens  
tendenser ses i 
ansøgningerne
Foras puljer søges flittigt til  
uddannelse, udvikling og  
forbedringer. 

Puljeudvalgets beretning af Chris McKay, formand for udvalget

PULJEUDVALGET

•    Chris McKay, formand
•    Marny Rasmussen
•    Karoline Friis
•    Lissi Kjær Christensen
•    Finn Glibstrup
•    Henriette Corvinius
      Andersen, sekretær
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Den interne kommunikation er 
væsentlig for daglig effektiv 
handling. Den eksterne kommuni-

kation kan bevirke, at andre kan fornemme 
vitaliteten i organisationen. Kommuni-
kationsmønsteret og mulighederne har 
udviklet sig med kolossal hastighed i de 
seneste år, og det er til stadighed nødven-
digt at afveje de mange platforme og deres 
forskellige fortrin eller eventuelle ulemper.

Kommunikationsudvalget har i det for-
løbne år væsentligt beskæftiget sig med 
de nye kommunikations platforme, der 
vitaliseres i hastigt tempo. Det handler 
naturligvis om hjemmesiden, organisa-
tionens nyhedsbreve, Facebook, YouTu-
be samt publikationer på papir. Og det 
drejer sig om Foras kommunikation med 
foreningerne og mellem de forskelige led i 
Foras landsorganisation. Og det drejer sig 
om optimering af de enkelte foreningers 

forbedrede muligheder for kommunika-
tion med kursister og samarbejdsparter i 
lokalområderne.

Som landsorganisation er det vigtigt, at 
vi fremstår som en troværdig, energisk 
organisation i alle led og tager folkeop-
lysningens udfordringer i det omgivende 
samfund op og handler. Når vi tager 
udgangspunkt i vores kernefortælling, taler 
vi om at ”når vi engagerer os i hinanden 
og bruger tid sammen, bliver fællesskabet 
stærkere. Det er det, der driver os. Det er 
det, vi vil skabe rum til”. Fora Magasinet 
”et hjertekammer” i denne forbindelse.  
Det er jo ingen tilfældighed, at hvert num-
mer har for at præsentere en forening, hvor 
den lokale forening kan vise sin unikke 
måde at være forening i lokalområdet. 

Når vi taler om ”fokus på samvær og fæl-
lesskab” kan den forbundne forskellighed 

foreninger i mellem og i landsorganisati-
onen som helhed, er det væsentligt med et 
fælles samlende udtryk som Fora Maga-
sinet er. Kommunikationsudvalget har i 
afslutningen af foreningsåret 2016-17 sat 
gang i en undersøgelse omkring kommuni-
kationen i Fora – herunder afvejningen af, 
hvor de forskellige stofområder er bedst 
placeret. 

Kommunikationen skaber liv
Kommunikationen i en organisation er væsentlig som  
”en hjertemuskel”, der skal sørge for vitalitet i alle led.   

Kommunikationsudvalgets beretning af Kaj Andersen, formand for udvalget

KOMMUNIKATIONSUDVALGET

•    Kaj Andersen, formand
•    Anna Kolind
•    Flemming Christensen
•    Iben Warburg 
•    Palle Vinther
•    Louise Albers, sekretær

Som landsorganisa-
tion er det vigtigt, at 
vi fremstår som en 
troværdig,  
energisk  
organisation i alle led 
(...)

"
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Året der gik i Fora
2016 har været endnu et driftigt år for Fora.

På Foras landsmøde præsenterede fem Fora-foreninger, hvad de 
hver især er stolte af, hvordan folkeoplysningen ser ud hos dem, 
og hvad kernen i deres forening er.

På Landsmødet 2016 hørte vi Hans Stavnsager 
give gode råd i forhold til samarbejdet med 
kommunen og Karen Lumholt gav sit bud på 
nutidige og fremtidige udfordringer for  
folkeoplysningen.

På sidste års landsmøde var 40 foreninger repræsenteret  
og landsmødet havde i alt 107 deltagere. 

Foras kernefortælling
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Styrelsen som den så ud efter sidste landsmødet 2016 (set 
fra venstre): Chris McKay, Rut Jørgensen, Hjalde Holm (trådt 
ud), Bent Kroghly, Marlene Borst Hansen (formand), Pernille 
Roth, Lissi Kjær Christensen, Anna Kolind, Alexandra Raluca, 

Henriette Corvinius Andersen (medarb.rep. fra Foras sekr.), 
Hans Grishauge (næstformand), Finn Glibstrup. På billedet 
ses ikke Györgyi Csato, Lise Steenberg-Hansen og Bernhard 
Trier Frederiksen (sekretariatsleder i Fora)

På landsmødet blev der afholdt workshops i blandt andet  
Facebook, i brug af den lokale presse, i bestyrelsesarbejde, 
i brug af nyhedsbreve m.v.

Dette års landsmøde blev afholdt i Vejle.  
I år er vi tilbage i Svendborg. 

Fora var i 2016 på Folkemødet på Bornholm, hvor  
eksperter og politikere diskuterede, hvorvidt voldtægt er 
en ustraffet forbrydelse i Danmark. 
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Fora har over 150 medlemsforeninger. Som noget 
nyt er der kommet en del nye daghøjskoler til som 
medlemmer af Fora. Her ses kursister på daghøjsko-
len Kursustrappen på Frederiksberg.

Den 23. september 2016 afholdt landets aftenskoler for tredje år i 
træk Aftenskolernes Pris. I år vandt FOKUS Folkeoplysning Inno-
vationsprisen for SeismogrAAfen, som er en platform rettet mod 
unge. Her modtager en stolt projektleder prisen.

På workshopdagen præsenterede forsker Annette Bjerrum 
fra VIFO resultaterne af VIFOs undersøgelse. Den viser, at 
aftenskolerne har en gavnlig effekt på danskernes mentale 
sundhed. Det satte gang i snakken ved bordene. 

Fleksibel workshopdag skulle have været 
afholdt i november 2016, men blev rykket til 
januar 2017, på grund af for få tilmeldinger. I 
januar var der til gengæld 60 deltagere på 
dagen. For fremtiden vil Fleksibel workshop-
dag afholdes i januar. 
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