
TEMA: Mod til forandring

Foras landsmøde
Den 5. - 6. maj 2018

Trinity Hotel



Mod til forandring 

Aftenskolen og foreningerne er ikke uforanderlige størrelser, selv om vi nok kan føle behovet 
for at have noget fast forankret, noget genkendeligt, noget nærmest naturgiven at holde fast 
i, når forandringens vinde blæser så kraftigt, som man kan føle det i disse år. Men alting for-
andres eller må forandres … med tiden. Også aftenskolen! Det må den for at stadig at være et 
tiltrækkende og oplagt sted at søge læring, fællesskab og kreativitet.

Det skal vi bruge dette års landsmøde på at snakke om. Hvordan griber vi om de forandringer, 
der kommer mod os? Og hvordan sætter vi os selv i førersædet for de forandringer, vi ønsker?

TEMA

Lørdag
12.00 – 13.00  Ankomst og frokost

13.00 – 13.15  Velkomst

13.15 – 14.45  Genfortryl verden med folkeoplysning v. Nadja Pass

14.45 – 15.15   Kaffepause

15.15 – 18.00  Formelt landsmøde

18.00 – 19.00  Pause

19.00 – 21.00  Middag 

21.00 -    Causerende foredrag med forfatter Erling Jepsen
    

Søndag 
9.00 – 10.00  Morgensamling v. Jesper Moesbøl 
    
10.00 – 10.15  Pause

10.15 – 10.45  Frygten for fejlen v. Christian Frederiksen
  
10.45 – 12.15  Kreativitet og forandring v. Lene Tanggaard

12.15 – 12.30  Afslutning

12.30   Frokostsandwich to-go

PROGRAM 



OPLÆGSHOLDERE

Genfortryl verden med folkeoplysning  
v. Nadja Pass, Rektor for Samtidens Akademi, 
forfatter og foredragsholder og medstifter af 
Borgerlyst og Samtalesaloner
 
Nadja Pass arbejder med folkeoplysning i nye former og 
klæder ved blandt andet at eksperimentere og nytænke 
folkeoplysningens grundstof: Samtalen. Hun er bl.a. med-
stifter af Borgerlyst og Samtalesaloner. Hun vil fortælle os 
om, hvordan hun fik ideen til Samtidens Akademi og vil 
lade os prøve en mini-udgave af samtalesalonen, hvor vi 
kan dele vores drømme og genfortrylle folkeoplysningen i 
vores hverdag.

Frygten for fejlen v. Christian Frederiksen,  
producer og højskolemand

For nogle år siden kastede Christian sig ud i ukendt far-
vand, da han flyttede til Jyderup for at være med til at 
starte Jyderup Højskole op. Det kastede andre spænden-
de lokale initiativer af sig. Christian kommer og giver os 
inspiration til, hvad der kan drive os til at kaste os ud i for-
andringer, selv om vi ikke ved, hvor det fører hen. Hvordan 
får vi modet til at kaste os ud i noget, vi måske ikke ved 
en snus om? Og hvordan gør vi op med vores frygt for at 
fejle?

Kreativitet og mod – læring og flid  
v. Lene Tanggaard, professor i pædagogisk  
psykologi ved Aalborg Universitet

Kreativitet er mere end at være god med hænderne. Det 
er et mindset, en arbejdsmetode, en tilgang til arbejdet. 
Det er at kunne få nye idéer – og (langtids)holdbare idéer 
kræver mod, at turde tage chancer og lyst til at lære nyt. 
Og vi skal hellere udvikle det, vi allerede kan end at forøge 
jagten på helt nye idéer. Gennem oplæg og gruppesnak 
tager Lene Tanggaard os gennem kreativitetens labyrint og 
sætter fokus på, hvordan vi kan bruge kreativitet og modet 
til at udvikle vores foreninger.



UNDERHOLDNING

Causerende foredrag med 
forfatter Erling Jepsen

Erling Jepsen giver os et indblik i sit forfatterskab og ikke 
mindst sin opvækst med sjove og grumme historier om li-
vet i det sønderjyske. Kendt for bl.a romanen Kunsten at 
græde i kor, den sønderjyske farm, og senest Gramhavet: 
Familiehemmeligheder.

Morgensamling v. Jesper Moesbøl 

Jesper Moesbøl står for en god lang morgensamling søn-
dag med et causeri over konferencens tema i relation til et 
udvalg af sange fra højskolesangbogen. En god og tanke-
vækkende måde at vågne på. 

Jesper er for nylig pensioneret fra stillingen som undervis-
ningskonsulent for folkehøjskolerne i Kulturministeriet, men 
har tidligere siddet med aftenskolerne og folkeoplysningen 
gennem mange år. Han er en garvet folkeoplyser og kender 
virkelig højskolesangbogen og de historier, der knytter sig 
til sangene. 



1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Afprøvning af mødets lovlighed og godkendelse af dagsorden

3. Vedtagelse af landsmødeprocedure

4. Landsformandens beretning

5. Sekretariatslederens beretning

6. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab, herunder aflæggelse af 
 rapport fra de kritiske revisorer 

7. Forslag til vedtægtsændringer (bilag udsendes særskilt senest 6 uger før 
 landsmødets afholdelse i henhold til gældende vedtægter)

8. Forelæggelse af udkast til budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse  
 af kontingent

9. Valg af Landsformand for 1 år (ord. valg i ulige år)
 Karen Maigaard opstiller som kandidat til formandsposten.

10. Valg af næstformand for 2 år (på valg i lige år)
 Hans Grishauge genopstiller til posten som næstformand

11. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter til styrelsen
 Der skal vælges: 
    6 styrelsesmedlemmer for 2-årig periode
    1 styrelsesmedlem for 1 årig periode
    3 suppleanter for 1-årig periode

12. Valg af 2 kritiske revisorer for 1-årig periode

13.  Valg af 1 statsautoriseret revisor for 1-årig periode

14.  Eventuelt

DAGSORDEN FOR FORAS LANDSMØDE DEN 5. MAJ 2018, KL. 15.15



Dato og tid
Lørdag den 5. maj kl. 12.00 – 
søndag den 6. maj kl. 12.30

Sted
Trinity Hotel
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest 
den 5. april 2018

Tilmelding kan ske via dette link  
Tilmelding landsmøde 2018.

Har du spørgsmål til tilmelding 
så skriv til Solveig Heldt på 
mail: solveig@fora.dk.

Har du spørgsmål til landsmødet i øvrigt, 
kan du kontakte Marlene Berth Nielsen på 
mail: marlene@fora.dk.

For delegerede
Hele weekenden - 500 kr.
Kun lørdag - 300 kr.
Kun søndag – 200 kr.

For deltagere
Foreningen er velkommen til at sende flere del-
tagere, end de har delegerede til. Prisen for en 
deltager er i så fald:
Enkeltværelse - 1.750 kr.
Dobbeltværelse – 1.550 kr.

Prisen inkluderer fuld forplejning og overnatning, 
dog er drikkelse til middagen lørdag aften for 
egen regning. 

Transportgodtgørelse
Der ydes transportgodtgørelse efter Foras regler. 
Vær opmærksom på, at du kun får fuld refusion 
for kørsel i egen bil, hvis I er mindst tre i bilen.

Delegerede
Antal delegerede afhænger af foreningens under-
visningstimer (se skema). 

PRAKTISKE OPLYSNINGER

PRIS 

Antal uv-timer Antal delegerede

0 1

1 - 99 3

100 - 499 4

500 - 2.499 5

2.500 - 12.499 6

12.500 og herover 7

http://formular.fora.dk/2018/landsmoede-2018/
mailto:solveig@fora.dk
mailto:marlene@fora.dk

