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Hvis jeg skal skitsere mine forhåbninger 
for fremtidens folkeoplysning, er det 
følgende: 

1. At vi i fællesskab må få et stærkt 
Europa, der kan stå sammen om at løse de 
store folkevandringsudfordringer, vi står 
lige overfor. Og at den demokratiske krise 
må løses i fællesskab
– også med de lande, der ser anderledes 
på demokratiet, end os fra de nordiske 
lande. Nogle steder meget anderledes.
 
2. At vi i det lys kan finde og beskrive 
den særlige ”nordiske tone”, som mange 
politikere fra hele verden kommer for at 
se og høre om. Den ”tone” er ikke kun i 
musikkens noderække men et udtryk for 
opmærksomhed og ordentlighed i alle 
livets sammenhænge.
Vi har åbenbart en ”nordiske fortælling”, 
en skandinavisk hemmelighed, som vi 
skal passe på og bevare.

Kan vi selv beskrive den?
Kan vi selv forstå den?
Kan vi fortælle om den, eller er vi ved at 
glemme, hvad den i virkeligheden bety-
der for vores samfund og den fantastiske 
plet på jorden, hvor vi er så heldige at bo.

3. At hver enkelt af Foras lokalforeninger 
vil etablere et ”toneværksted”, og afsætter 
en debataften til at føre samtaler med 
hinanden om denne tone, som vi åbenbart 
skal passe rigtig godt på og fortælle vores 
børn og børnebørn om – for slet ikke at 
tale om de mange mennesker, der gerne 
vil flytte til Danmark.

I Skogen smågutten gikk
 

Gutten en fløyte av selju skar,
av selju skar -

og prøvde om tonen der inne var,
der inne var.

Tonen den hvisket og nevnte seg,
og nevnte seg,

men best om han lydde, den løp sin vei,
den løp sin vei.

Titt når han sov, den til ham smøg,
den til ham smøg,

og over hans panne med elskov strøg,
med elskov strøg.

Tekst af Bjørnstjerne Bjørnson
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En snerig eftermiddag i januar er 
Fora Magasinets udsendte blevet 
inviteret til at besøge en af Foras 

fynske foreninger: Hørvævsmuseet på 
Krengerup på Fyn. Her er museum og 
aftenskole to separate foreninger, der er 
samlet under samme tag med det samme 
formål: At bevare og udbrede kenskabet 
til vævetraditionen, men også at være 
samlingssted og skabe et stærkt socialt 
miljø for folk, som deler denne interesse. 
 
”Hvis du går ned i vævehallen nu, vil du 
ikke forstå en dyt af, hvad der foregår. 
Det kræver, at der er en, der sætter dig 
ind i, hvordan det hele fungerer. Der-
for er vi meget opmærksomme, når der 
kommer nye ind, så de får en ordentlig 
introduktion,” fortæller Marianne Krä-
mer, som er formand for Hørvævsmuseets 
aftenskole.

Ligesom en familie
”Når der kommer nye folk, så får de en 
ordentlig rundvisning, og så finder vi 
sammen ud af, hvad de har mod på, er 
gode til eller godt kunne tænke sig at  
 

lære mere om,” Bodil Lindeloff, som er 
næstformand i bestyrelsen.
 
”Ja, og det, jeg synes, er meget vigtigt 
ved vores sted her er, at vi har formået at 
skabe et godt socialt miljø, og det er værd 
at lægge mærke til. Der sidder folk nede 
i vores frokoststue, for hvem det her er 
deres netværk,” understreger Marianne 
Krämer.
 
Skoleleder, Bent Bille, er enig: ”Vi er li-
gesom en familie. Vi kender til hinandens 
børn og ved også, hvad de går og laver.”  
 
Interessen og omsorgen for hinanden er 
en central del af miljøet på Hørvævsmu-
seets aftenskole, og det er der en grund 
til: Mange af medlemmerne har nået en 
alder, hvor der kan ske forandringer med 
eksempelvis helbredet og fysikken.

”Vi er meget opmærksomme på hinan-
den. Den yngste lærling er over 65 år, så 
 er der jo grund til, at vi skal passe på hin- 
anden og være opmærksomme på, hvis 
der nu er nogen, der ikke har været her i  
 

et stykke tid,” fortæller Bodil Lindeloff.
”Og efterhånden som den ene vævers ben 
blev dårligere og dårligere, måtte vi også 
tage hensyn til det ved at lave trappetrine-
ne lavere og lavere og have nogle håndtag 
og sådan. Så anskaffede vi os også en rol- 
lator,” tilføjer Bent Bille.
 
”Ja, det er noget af et lokketilbud: Vi har 
i øvrigt fri rollator,” tilføjer Ole Grøn-
bæk, som blandt andet står for en del af 
foreningens markedsføring.
 
”Det med at være opmærksom og drage 
omsorg er i hvert fald vigtigt for os alle. 
Her hjælper vi alle hinanden og alle er 
interesserede i alle. Her har vi glæden ved 
at være sammen om en fælles interesse. 
Der er så mange gode sociale oplevelser 
her. Du kan blive set og hørt og blive 
hjulpet med det, du sidder og kæmper 
med og få mulighed for at hjælpe andre. 
Vi taler meget sammen om vores tekstile 
interesse,” fortæller Marianne Krämer.

Intet problem at tiltrække yngre
Der er således en del aldrende aktive i 
foreningen, men skoleleder Bent Bille er 

FORENINGEN  
ER DET SOCIALE 
NETVÆRK
Hørvævsmuseet er koncentreret omkring tekstiler og hånd-
værk, men det er det sociale miljø, der gør det
til en velfungerende forening. Her beskriver de sig som en 
familie.   
 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora



s 5

ikke bange for, at der ikke vil være nogen 
til at føre foretagendet videre.  
 
”På et tidspunkt var vi meget bekymrede 
for, om hele dette foretagende så ville 
fortsætte, og vi havde derfor et udvalg, 
der hed ”Udvalg for museets fremtid”. 
For hvad ville der ske, når alle vi, der 
havde startet alt det her op, ville komme 
til at dø af ælde? Så ville det hele jo gå i 
stå. Men så opdagede vi til vores for-
bavselse, at der hele tiden kom nye til. 
Der kommer kontinuerligt unge, friske 
65-årige til, og det er dem, der er vores 
fremtid. Så vores fremtid er sikret, fordi 
vi ser, at de hele tiden kommer,” smiler 
Bent Bille.  
 
”Kan vi kalde dem … de unge aldren-
de,” forslår Bodil Lindeloff ”Ja, jeg kan 
jo ikke se, at de er aldrende, som de 

kommer der som sådan nogle sprælle-
mænd med den der friske facon,” smiler 
skolelederen på 84 år og tilføjer:  
 
”Ja, jeg er jo langt fra den ældste herude. 
Gunnar er fra 1930, og de yngste er dem, 
der lige er gået på pension.” 

Forskellige frivillige og forskel- 
lige opgaver
Der er gode muligheder for at finde noget 
at rive i som frivillig, som tiltaler mange 
forskellige mennesker – både kvinder og 
mænd. Man kan både stå for rundvisning, 
arbejde i cafeen, tage del i bestyrelsesar-
bejdet, i administrationen af museet, være 
en del af skoletjenesten eller være med til 
at vedligeholde de store industrivævema-
skiner. Det er en stor del af grunden til, at 
aftenskolen og museet tilsammen har 70
frivillige.  

 
”Det gælder for alle – men nok særligt for 
mænd, at vi med alderen har en tilbøje-
lighed til at sidde derhjemme og være lidt 
for dovne til at komme ud. Her hos os er 
der mange gode muligheder for at pille 
ved forskellige ting og sager og forskellige 
former for mekanik også, og det tiltaler 
en del af de mænd, der kommer her,” 
fortæller Ole Grønbæk.  
 
”Vi kommer også fra alle mulige bran-
cher. Vi har haft ingeniører, økonomaer, 
smedene er meget velkommen, vi har 
også en del sygeplejersker, som også er 
gode til at holde lidt øje med os, og der 
er en gartner, social-og sundhedsfolk har 
vi også, og så har vi den fordel, at vi er en 
hel flok sproglærere, så rundvisningerne 
kan foregå på mange forskellige sprog. 
Hende, der kunne hollandsk er godt nok 

Der klippes tråde og rettes til,  
så det endelige produkt fremstår nydeligt.

Alle trådene skal skiftes, og det kræver 
tålmodighed og erfaring.
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Hør gennemgår en række  
processer, inden den er klar til vævning.

Ja, det er noget  
af et lokketilbud:  
Vi har i øvrigt  
fri rollator...

"
Hulkort til væven repareres.
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blevet nødt til at stoppe, fordi hun blev 
dement, men ellers har vi spansk, fransk, 
russisk og engelsk og tysk til vores rund-
visninger,” fortæller Bent Bille.

Da aftenskolen flyttede ind på 
museet
”Det startede med en aftenskole i Glams-
bjerg. Det var egentlig min kones, men så 
blev det også min. Ejerne af aftenskolens 
hus var blevet så gamle, at de måtte sælge 
huset. Så stod vi der, og så fik min kone 
den idé, at vi kunne spørge Hørvævs-
museet, om der var plads til aftenskolen 
derude,” fortæller Bent Bille. 

Flere af aftenskoleholdene fandt alligevel 
sted på Hørvævsmuseet ude i maskinhal-
len, så det gav mening at rykke aften-
skolen herud. Aftenskoleforeningen og 
Hørvævsmuseets forening er i dag fint 
integreret, men der lidt udfordringer 
forbundet med at være aftenskole på et 
museum.  

”Hørvævsmuseet er et dejligt sted, men 
som aftenskole har vi et par vanskelig-
heder. Den ene er, at vi kun kan have ét 
kursus, der varer halvt så lang tid, som 
det, vi havde i Glamsbjerg, fordi rummet, 
hvor vi har vævene, skal bruges til alt mu-
ligt andet i museumsregi, så vores store 
ønske har i mange år været at få et rum, 
der bare er aftenskolens, sådan at vi også 
kan arbejde om efteråret i stedet for nogle 
få forårsmåneder. Den anden udfordring 
er, at der faktisk er mange flere, der gerne 
vil væve, end dem vi har plads til. Vi kan 
have et hold her på 25 mennesker, og det 
er egentlig én mere, end vi reelt har plads 
til. Og 3 der står i kø for at komme på 
vævehold, men det kan vi ikke lave om 
på, for vi har ikke plads til flere,” fortæller 
aftenskolelederen Bent Bille.

”Ja, når man væver, så gør man det jo 
med et redskab, man ikke sådan flytter 
rundt med hver aften. Og det er en anden 
udfordring. Derfor kan en væveskole hel-
ler ikke være et hvilket som helst sted. Vi 
kan ikke få et klasseværelse på en skole. 
Vi har brug for et sted, hvor vævene kan 
blive stående. Det er jo også en indlysende 
grund til, at der ikke er så mange væve-
kurser eller -skoler rundt omkring. Det 
er meget få steder, de kan blive stående,” 
fortæller Bodil Lindeloff.

Aftenskole og museumsforening 
gavner hinanden
Vi sidder omkring et bord i Hørvævsmu-
seets café. I den anden ende af den store 
bygning, står der over 20 væve, som her 
i vinterhalvåret bruges af aftenskolen til 
vævekurserne. Om efteråret overtages 
lokalet af skoletjenesten, så de yngre 
generationer kan få hør mellem fingrene 
og lære om vævetraditionen.  

”Lærerne i skoletjenesten er rekrutteret 
fra det vævehold, aftenskolen har, for det 
var væveholdet, der fandt ud af, at børn 
da også skal lære at væve. De er vævekun-
stens fremtid, og forhåbentlig fortsætter 
de deres interesse for vævning efter deres 
kursus herude,” fortæller Marianne 
Krämer.  

Børnene tilbydes et en-dagskursus på 
rammevæv, hvor de kommer om morge-
nen og går hjem med et færdiglavet pro-
dukt. Forældrene tilbydes at kunne købe 
en rammevæv til deres barn og kan selv 
komme ud sammen med deres barn og få 
et kursus i, hvordan væven sættes op. 

”Jeg tror, det er vigtigt, at vi sørger for at 
komme ud til børnene. Jeg sidder og føl-
ger udsendelsen med Rane Willerslev, der 
er blevet direktør for Nationalmuseet og 
næste udsendelse skal handle om, hvor-
dan han får inddraget børnene og lavet 
tilbud til dem. Det er den vej, vi skal. Vi 
skal have fat i ungdommen, hvis vi skal 
have bevaret de her kulturhåndværk. Det 
gælder jo også, at hvis vi vil have nogen 
til at interessere sig for og bevare vores 
kulturhistorie, så skal vi begynde med 
børnene,” fortæller Marianne Krämer. 

Sidste sæson havde skoletjenesten 300 
elever igennem et forløb, og det gavner 
både museum og aftenskole.  

”Det er noget, der efterspørges i byen, og 
det giver meget positiv omtale af Hør-
vævsmuseet. Jo mere kendte, vi er, jo flere 
gæster får museet, og jo flere kursister får 
aftenskolen, og jo bedre går det naturlig-
vis med vores økonomi,” fortæller Bodil 
Lindeloff. 

”Målet for foreningen er at holde liv i 
vævetraditionen. Det er det, der er vores 
overordnede mål, fordi vævetraditionen 
i Norge og Sverige og Finland har klaret 

sig meget bedre. Her i landet har vi jo 
haft perioder, hvor der simpelthen ikke er 
blevet vævet. Nu er vi i gang igen, og der 
er også opstået mange vævekredse rundt 
om i landet, og det er klart et af vores for-
nemste formål: Det er at bevare interessen 
og udvikle den og få folk til at være med 
til at bevare håndværket,” fortæller Bodil 
Lindeloff.  

”Ja, så vi har da som sagt lidt udfordrin-
ger, og der er nogle mangler, men det 
eneste, vi ikke savner, er lysten,” slutter 
Bent Bille.

FAKTA

Foreningen har endagskurser, 
sæsonkurser, workshops, fore-
drag og udstillinger på Hør-
vævsmuseet.
Selvom vævning er en stor del 
af aftenskolens undervisning, 
undervises der også i løbbin-
ding, og næste sæson kommer 
der også spindekurser.

Der er cirka 70 frivillige på  
Hørvævsmuseet.

Der kommer omkring 4000 
gæster på Hørvævsmuseet på 
et år.
Foreningen har et større antal 
håndvæve fra oldtid til compu-
terstyring.
Der væves duge, servietter, 
viskestykker og olmerdug på 
syv forskellige typer af maskin-
væve, som alle stammer fra det 
nedlagte Tommerup Hørvæveri. 
De er skænket af den tidligere 
direktør for væveriet, Kurt
Reindel.
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Som medlem af Fora er det muligt at være en del af ForaWeb. 
Det er en hjemmesideløsning, som landsforbundet leverer sup-
port på, afholder kurser i og udvikler på. Men de nuværende
hjemmesideskabeloner er ved at være forældede, og derfor har vi 
søsat projektet: ”Synlighed på nettet”. 

Den nye hjemmesideskabelon skal med et tidssvarende, over- 
skueligt, imødekommende udtryk, give Foras medlemsforenin-
ger større synlighed på nettet. Skabelonen skal gøre det nemme-
re for besøgende at finde hurtigt frem til de kurser og aktiviteter, 
den enkelte foreningen tilbyder.
Samtidig gør skabelonen arbejdet med redigering af hjemmesi-
den nemmere. 

Kurser i det nye system
Som en del af lanceringen af den nye hjemmesideskabelon til-
byder Fora alle medlemsforeninger et kursus over to dage med 
introduktion til det nye design og de nye muligheder i redige-
ringen. Der er allerede blevet afholdt to kurser i ”Synlighed på 
nettet”, og modtagelsen af det nye design og system har været 
positiv. Kurset kører over to dage. Den første dag er en intro-
duktion til det nye. Den anden dag har fokus på søgemaskineop-
timering, så kursusdeltagerne går fra kurset med ny viden om, 
hvordan der kan arbejdes aktivt med hjemmesidens synlighed 
fremover.

FAKTA

IT-konsulent Snebjørn Andersen og kommunikati-
onskonsulent Louise Albers står for afholdelsen af
kurserne i ”Synlighed på nettet”. Kontakt kommuni-
kationskonsulent Louise Albers louise@fora.dk
for flere informationer om projektet. Kontakt sekre-
tær Solveig Heldt for informationer og spørgsmål
til tilmelding. Se mere på Foras hjemmeside: www.
fora.dk/for-medlemmer/uddannelse-og-
inspiration/synlighed-paa-nettet

Kurser annonceret i Synlighed på nettet i 2018
Aalborg
20. marts kl. 16-20 
+ 21. marts kl. 16-20
Odense
3. april kl. 16-20 
+ 4. april kl. 16-20

Vil I gerne arbejde selvstændigt med overflyt- 
ningen af jeres nuværende indhold til den nye
skabelon, så kontakt kommunikationskonsulent 
Louise Albers louise@fora.dk.

HVAD ER SYNLIGHED PÅ 
NETTET?
 
Foras hjemmesideløsning til medlemsforeningerne har fået et nyt og 
tidssvarende design, og så er redigeringssystemet blevet opdateret.  
Det er nu meget nemmere at lave ændringer på hjemmesiden. 

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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VOX POP 

 
Hvad fik de  

ud af kurset? 
Vi har spurgt et udsnit af deltagere  

på Synlighed på nettet-kurserne,  
hvad de har fået ud af at deltage.  

Anne Bamberg,  
formand og webredaktør for Hovedsta-
dens Husflid.
Deltog på Synlighed på nettet-kursus i 
Hillerød:

”Jeg synes, det var en fin gennemgang af systemets 
muligheder. Og specielt workshoppen og gennem- 
gangen af de enkelte foreningers/skolers hjemmesider 
var lærerig.

Vi håber, at det nye design vil gøre vores hjemmeside 
mere overskuelig og indbydende, og vil selvfølgelig 
bruge alle de gode råd om de rigtige søgeord osv., så vi 
lettere vil kunne findes i Googlesøgninger.

For os har en af vores udfordringer været at skabe en 
levende forside med flere billeder; og det nye design 
og den smarte måde at uploade billeder på vil helt 
klart være til stor hjælp.”

" Mogens Jørgensen,  
kasserer for Ullerslev  
Husflid.
Deltog på Synlighed  
på nettet-kursus i Nyborg:

”Det nye design var jeg lidt skeptisk ved,  
da jeg lige så det, men efter det, vi var igennem på de to dage, er jeg 
overbevist om det, det bliver godt. Så selvom jeg synes, at kurset fylder 
meget, så tror jeg, at dem der skal se på hjemmesiden og finde det, vi 
tilbyder i foreningerne, vil finde det meget mere overskueligt med det 
nye design.

Hjemmesidens betydning for Ullerslev Husflids synlighed, bliver meget 
større. Det fik vi bevis på, da vi prøvede at lave nogle af de ændringer, vi 
lærte. I fremtiden vil vi kunne bruge mere tid på at lave de rigtige opti-
meringer for at nå så langt ud som muligt. Designet og vedligeholdelse 
af hjemmesiden er blevet meget nemmere og mere venligt at arbejde 
med, så jeg tror, at vi kommer til at bruge mindre tid på at redigere 
hjemmesiden fremover.”

Bente Søefeldt,  
formand for Væveskole i Greve
Deltog på Synlighed på nettet-kursus i Hillerød:

”Vi fik et godt indblik i, hvordan den nye hjemmeside er opbygget, og 
hvordan man redigerer den.

Vi fik også indblik i vigtigheden af at bruge de “rigtige” ord, så hjemme-
siden dukker op på første opslag i søgemaskinernes resultatliste.

Vi lærte, at hjemmesiden skal være et godt blikfang og ved første øjekast 
fange interesseredes opmærksomhed og dermed få flere kursister.”

"

"

Anne Bamberg
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Hvorfor har du sagt ja til at stille op som formand 
for Fora?
 
Fordi jeg blev spurgt!  
Fordi jeg brænder for folkeoplysningen.  
Fordi jeg synes, jeg kan bidrage til fornyelse af traditionen.  
Fordi jeg vil bruge min lokale erfaring landsdækkende.

Hvad kunne du godt tænke dig at udrette som 
formand for Fora?

Jeg kunne tænke mig:
- at få mennesker til at se indad og udad, opad og nedad, ud i 
verden og ind i Danmark
- at få mennesker til at bidrage til fællesskabet, som er forudsæt-
ningen for et levende demokrati
- at få hånd og ånd til at bidrage til fornyelsen af traditionen
- at inspirere til i endnu større grad at påtage sig opgaven med at 
opdrage og danne folket.

Hvad er dit indtryk af Fora?

Mit indtryk er, at Fora som et af de mindre oplysningsforbund 
er godt forankret lokalt, bidrager til folkeoplysningen lokalt, 
tager del i samarbejdsprojekter med andre oplysende foreninger 
og organisationer – men også har plads til forbedringer.
Fora skal turde, hvor andre tier – for at bruge et kendt slogan. 
Hal Koch turde under besættelsen at sige, at det handler om at 
politisere ungdommen. Det gør det stadigvæk. Gør Fora det?

Hvordan mener du, folkeoplysningen klarer sig i 
dag i forhold til at have til kerneopgave at
give folk redskaber, så de kan begå sig i det sam-
fund, de lever i? 

Måske klarer folkeoplysningen sig godt? Jeg ved det ikke.  
Men jeg tænker, at folkeoplysningen skal være mere i front. 
Overordnet ser det fint ud med de mange initiativer om ensom-
hed og fællesskab, flygtninge og indvandrere osv. Men ser vi på, 
hvordan det er gået med integration af de mange nye danskere, 
med respekt for menneskerettighederne, Danmarks deltagelse i 

FORDI JEG BRÆNDER FOR  
FOLKEOPLYSNINGEN 
 
Karen Maigaard st i l ler  op t i l  posten som Foras formand.  
Her kan du læse,  hvad Karen Maigaard svarer,  når hun bl iver spurgt ,  
hvorfor hun st i l ler  op,  hvad hun gerne vi l  udrette som formand,  
og hvor hun mener,  folkeoplysningen kan spi l le en større rol le. 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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krige i verden, med de unges manglende lyst og vilje til at give 
sig selv en håndværksuddannelse, med klimaudfordringerne, 
med miljøproblemerne, ja, så har folkeoplysningen svigtet! Hvis 
det altså er folkeoplysningens opgave at se ud i fremtiden og give 
menneskene redskaber til at forstå den og udvikle nye demokra-
tiske redskaber til at klare den? Det tror jeg, det er.
Partierne, der oprindeligt var båret af ideologi og var talsmænd 
og -kvinder for særlige grupper i samfundet, gør det ikke læn-
gere. Folkeoplysningen skal igen samle befolkningen på tværs, 
så den bliver klog og kan se, hvad der skal gøres. Vi skal have 
de nye generationer med – ligegyldigt hvor i verden de kommer 
fra. Stort? Ja. Nødvendigt? Ja.
Hvilke redskaber, der nu er brug for, ved jeg ikke. Dem må vi 
udvikle i fællesskab. 
  

FORDI JEG BRÆNDER FOR  
FOLKEOPLYSNINGEN 
 
Karen Maigaard st i l ler  op t i l  posten som Foras formand.  
Her kan du læse,  hvad Karen Maigaard svarer,  når hun bl iver spurgt ,  
hvorfor hun st i l ler  op,  hvad hun gerne vi l  udrette som formand,  
og hvor hun mener,  folkeoplysningen kan spi l le en større rol le. 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

FAKTA

Ved Foras landsmøde 2018  
skal der vælges ny lands-
formand. Foras styrelse har 
indstillet Karen Maigaard som 
kandidat til landsformandspo-
sten i Fora.

Karen Maigaard har i perioden 
1995-2016 været forstander for 
Odense Fagskole, Odense
Håndarbejdsseminarium og 
Friskolen Glasværket, og har 
derudover en righoldig erfaring 
fra foreningslivet, som blandt 
meget andet omfatter posten 
som formand for KFUM’s Bør-
nehus Bolbro, formand for den 
socialøkonomiske virksomhed 
Superwerk A/S samt formand 
for Hans Tausens Sogns menig-
hedsråd.
Styrelsen indstiller Foras nuvæ-
rende formand Hans Grishauge 
til posten som næstformand, 
som også vælges på det kom-
mende landsmøde.
Modkandidater til begge po-
ster er velkomne.

I forbindelse med landsmødet 
udsendes en landsmødeavis, 
hvor alle der stiller op til Foras 
styrelse har mulighed for at 
præsentere sig. 

Se mere i magasinets 
Stort&Småt.
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På dette års landsmøde skal vi tale 
forandringer. Hvordan griber vi om de 
forandringer, der kommer mod os? Og 
hvordan sætter vi os selv i førersædet for 
de forandringer, vi ønsker? På dette års 
landsmøde vil du præsenteret for flere 
inspirerende oplæg og samtaler.
 
Programmet byder blandt andet på:

Kreativitet og mod – læring og 
flid
Lene Tanggaard er professor i pædago-
gisk psykologi ved Aalborg Universitet 
og vil fortælle om, hvorfor kreativitet er 
mere end at være god med hænderne. 
Gennem oplæg og gruppesnak tager Lene 
Tanggaard os gennem kreativitetens laby- 
rint og sætter fokus på, hvordan vi kan 
bruge kreativitet og modet til at udvikle 
vores foreninger.

Genfortryl verden med folkeop-
lysning
Mød Nadja Pass, som er rektor for Sam-
tidens Akademi og hør hende fortælle om 
sine længsler efter mere folkeoplysning, 
om hvordan hun fik ideen til Samtidens 
Akademi og deltag i hendes samtalesa-
loner, hvor I får lejlighed til at udforske 
egne længsler, drømme og barrierer i 
forhold til mod og genopdyrkningen af 
folkeoplysningen.

Frygten for fejlen
For nogle år siden kastede Christian 
Frederiksen sig ud i ukendt farvand, da 
han flyttede til Jyderup for at være med 
til at starte Jyderup højskole op. Chri-
stian kommer og giver os inspiration til, 
hvad der kan drive os til at kaste os ud i 
forandringer, selv om vi ikke ved hvor det 
fører hen.

Morgensamling 
Jesper Moesbøl står for en god lang  
morgensamling søndag med et causeri 
over konferencens tema i relation til et 
udvalg af sange fra højskolesangbogen.  
 
Underholdning 
Underholdningen i år er med dramatiker 
og forfatter Erling Jepsen, som mange 
kender som forfatter af bogen ”Kunsten 
at græde i kor”.

Foras landsmøde 2018  
den 5. – 6. maj 
Hotel Trinity,  
Fredericia
 
TEMA:  

MOD TIL FORANDRING  

Det med småt:
Indbydelse med program  

og tilmeldingslink er blevet sendt 
til jeres mail. Find invitation og 

nærmere oplysninger på www.fora.dk   
Har du spørgsmål til tilmelding, så kontakt  
sekretær Solveig Heldt på solveig@fora.dk.  
 Har du spørgsmål til det praktiske så  

 kontakt udviklingskonsulent  
 Marlene Berth Nielsen på  

  marlene@fora.dk
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Frit broderi er en del af broderiet 
og forskelligt fra det klassiske 
broderi. Klassisk broderi udfolder 

sig inden for de klassiske broderisting og 
udtryk. Det frie broderi kan være både 
hånd- og maskinbroderi, og det boltrer 
sig i alskens materialer – ofte også i 
materialer, der ikke hører til i den tekstile 
verden, som for eksempel plastik. Ud-
tryksformen arbejder meget med billeder 
og er fuld af farver, hvor det klassiske ofte 
ses som mønstre eller ornamenter.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fora Fagkursus tilbyder et efteruddan-
nelsesforløb, hvor deltagerne kan erhver-
ve sig viden og efterfølgende er i stand 
til at undervise, primært i aftenskoleregi. 
Forløbet består af otte moduler, der har 
hvert sit fokus og indgangsvinkel til det 
frie broderi.  
 
Der er forskellige baggrunde for at delta-
ge i uddannelsesforløbet. Nogle vil gerne 
undervise, og ofte underviser de i forve-
jen. Nogle deltager, fordi de er kunst-
håndværkere og gerne vil udvide deres 
felt med eksempelvis tekstile teknikker. 
Andre er med for ”deres egen skyld” – for 
at udvikle deres eget personlige udtryk.  
 
Seks kursister gennemførte efteruddan-
nelsen i Frit Broderi i 2017 med afgang 
i 2018, og uddannelsen afsluttes hvert år 
med en afgangsudstilling. Den sættes op 
i samarbejde med instruktør på forlø-
bet, Bettina Andersen, som er en af de 
dygtigste inden for broderi i Danmark. 
På afgangsudstillingen viser kursisterne 
hvilke færdige ting, der er kommet ud af 
de utallige opgaver, de er blevet stillet på 
de otte moduler.  
 
En bemærkning fra en af udstillernes 
familiemedlemmer: ”Broderi er slet ikke 
så kedeligt endda”.

Efteruddannelse  
som giver viden  
og kompetencer
Fora Fagkursus har siden 2005 haft 86  
deltagere igennem efteruddannelses- 
forløbet ”Frit Broderi”.  
Et forløb, der går i dybden med brode- 
riets mange facetter, og som giver
kursisterne undervisningskompetencer.  
Forløbet er åbent for alle, der gerne vil  
undervise i aftenskolen. 

Af Lotte Helle, Kursuskonsulent i Fora

FAKTA 
 
Alle foreninger kan sende 
deres undervisere på efter-
uddannelse i Frit Broderi. Se 
mere på www.fagkursus.dk
 
Afgangsudstillingen blev 
afholdt den 13. jan. 2018. Ved 
ferniseringen blev der hold 
taler og kursisterne får uddelt 
et bevis og blomster på deres 
gennemførelse af kurset.

Det med småt:
Indbydelse med program  

og tilmeldingslink er blevet sendt 
til jeres mail. Find invitation og 

nærmere oplysninger på www.fora.dk   
Har du spørgsmål til tilmelding, så kontakt  
sekretær Solveig Heldt på solveig@fora.dk.  
 Har du spørgsmål til det praktiske så  

 kontakt udviklingskonsulent  
 Marlene Berth Nielsen på  

  marlene@fora.dk

Værk af Hanne Rye.



s 14

Hvordan ”har” hemslöjd det 
i Sverige? Lever den i bedste 
velgående, eller mærker I, at det 
er svært at få unge mennesker 
interesseret i hemslöjd?
Området hemslöjd, sløjd og håndværk 
har virkelig fået et opsving i Sverige de 
seneste år, meget takket være den store 
interesse for naturmaterialer, lokal pro-
duktion og klimaforandringer, som gør
det håndlavede til et naturligt alternativ. 
At gøre det selv er blevet en livsstilsmar-
kør. Vi vil gerne prøve noget af. Vi ser 
fordelene ved at genbruge, og sætter pris 
på det håndlavede. Vi køber også gerne 
i højere grad noget, som er lavet som 
unika eller i små oplag. Det mærker vi i 
Föreningen för Svensk Hemslöjd, ikke 
mindst i vores butik, Svensk Hemslöjd, 
som vi har i Stockholm. Vi mærker et 
tydeligt opsving inden for sløjd og hånd-
værk i de yngre generationer i Sverige, 
interessen for det traditionelle er stor. 
Mange håndværkskoler har øget optag, 
og alle former for kursusvirksomhed 
inden for håndværk er populære – lær at 
tvebinde, farve med naturlige farver, lær 
at snitte ting i træ, hækle osv. Udbuddet 
er stort, og det er i mange tilfælde en ung 
målgruppe, som lokkes, hvilket er herligt.
Det hænger sandsynligvis sammen med 
den øgede bevidsthed omkring bæredyg-
tighed, klimatrusler og globale forhold, 
tænker jeg.

Hvad har I i Svensk Hemslöjd 
gjort for at bevare kulturarven 
omkring kreative håndværk for
eftertiden? Har I fx en viden-
bank/digitalt arkiv eller andet? 
Föreningen för Svensk Hemslöjd blev 
grundlagt i 1899 af Lilli Zickerman, som 
var en pioner inden for svensk hemslöjd. 
Hun grundlagde den moderne svenske 
hemslöjds-bevægelse - en bevægelse som 
findes og trives endnu i dag med over 
15.000 medlemmer over hele landet. Så 
vi er både en del af hemslöjds-bevægelsen 
og en selvstændig del med vores forening 
og med vores butik. Det gør os relevante 
i samtiden, men vores historie gør også, 
at vi igennem lang tid har værnet om den 
kulturarv, som hemslöjd indebærer. Vi 
forvalter selve vores egen historie med 
vores butik som det bedste udstillings- 
vindue, men arrangerer også som for-
ening foredrag, arrangementer og udstil-
linger for at belyse slöjden og vores rolle 
– både i dag og i tidligere. Og vi har også 
et fysisk arkiv. Der kan vi belyse og hente 
produkter frem, som er fremstillet eller 
designet i relation til vores historie.
 
Det er kun fysisk indtil videre, men i Sve-
rige har vi noget fantastisk, som hedder 
Digitalt Museum, hvor hemslöjds-bevæ-
gelsen nu også indgår. Også genstande fra 
vores arkiv ligger der. Lilli Zickerman, 
som altså er vores forenings grundlægger, 
rejste i begyndelsen af 1900-tallet rundt
i Sverige og dokumenterede og kortlagde 
den svenske hemslöjd - både det som blev 
lavet i hytterne, og det som kunne sælges i 
hendes butik. Vi arbejder meget i hendes 

SVENSK HEMSLÖJD I TAKT MED TIDENS TRENDS 
En bevægelse med dybe rødder og store ambitioner 
 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora og Laura Nielsen, projektmedarbejder i Fora. Fotos af Svensk Hemslöjd

Fora Magasinet har kontaktet foreningen Svensk Hemslöjd for at høre, 
hvordan de arbejder for at sikre, at det fortsat går godt for hemslöjden 
i Sverige, og hvordan den danske husflid kan lære noget af svenskerne. 
Frida Engström er kunsthåndværker, forfatter og foredragsholder, og 
så arbejder hun som kommunikationsansvarlig for foreningen Svensk 
Hemslöjd og har besvaret vores spørgsmål.
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ånd, og arbejder netop nu på at gøre 
foreningen endnu mere landsdækkende, 
finde nye medlemmer og ”slöjdare” fra 
hele landet. 

Hvad gør I for at udvikle og hol-
de liv i hemslöjden?
Som forening arbejder vi med arrange-
menter og information; at vise kraften i 
det håndlavede, ved for eksempel at løfte 
dygtige ”slöjdare”. Vi uddeler stipendier 
som opmuntring, og henviser så mange 
som muligt til vores butik. Den er jo et 
formidabelt ”dækket bord” for alle, som 
både kan lide traditionel slöjd og moder-
ne håndværk-fortolkninger. Vi tror på, at 
slöjden kan være med til at bidrage til et 
mere bæredygtigt samfund, og at vi kan 
stå for information, viden og fordybelse 
om dette.

Hvor mange Hemslöjd-butikker 
findes der i Sverige?
Jeg tror, at der er omkring 20 butikker 
tilbage her i landet. Det er desværre 
mindsket gennem årene.

I Danmark er det en udfordring 
for os, at meget få danskere 
(særligt den yngre generation)
kender begrebet husflid. Hvor 
udbredt er begrebet hemslöjd i 
Sverige?
De fleste ældre har naturligvis en relation 
til begrebet hemslöjd, men ofte som noget 
”mosgroet” eller ”forældet”. Det er noget, 
vi har arbejdet aktivt med inden for hele 
bevægelsen de seneste år – at give nyt liv 
til et gammelt udtryk. 

Mange flere har nok et positivt billede af 
begrebet i dag, og ser/ved, at det er mere 
moderne og samtidigt. Vi har jo sløjd som 
fag i skolen, så jeg skulle mene at mange, 
mange flere i Sverige (frem for alt unge), 
har større relation til ordet slöjd end til 
hemslöjd.

Har I et godt råd til os i Dan-
mark i forhold til at bevare og 
fremme kreative håndværk og
vores nationale kulturarv inden 
for husflid?
At lave koblinger mellem historien/kul-
turarven og nutiden er væsentligt. At få 
nutiden til at forstå hvorfor håndlavede 
produkter og traditionelle håndværks-
teknikker kan være relevante i dag. Ofte 
er de ressourceeffektive, lavet af genbrug 
eller i materialer som er lokalt produ-
cerede. Slöjden er transparent, når det 
handler om produktion. Du ved oftest 
hvem, der har lavet dit krus, din trøje 
eller dit håndklæde – og det er noget som 
værdsættes højt i dag. Slöjden er også 
relevant i og med, at den tilbyder afkob-
ling og fordybelse – hvilket gavner vores 
eget velbefindende, noget som gælder alle 
former for skabende håndarbejde. Det er 
noget, som er værd at formidle. Vi taler 
ofte om, at husfliden kan gøre en forskel, 
at vi forandrer verden med hænderne. At 
skabe relevans for det håndlavede handler 
både om at sætte mere pris på det, som 
har været, og om at se fremad og se mu-
lighederne for den næste generation.

SVENSK HEMSLÖJD I TAKT MED TIDENS TRENDS 
En bevægelse med dybe rødder og store ambitioner 
 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora og Laura Nielsen, projektmedarbejder i Fora. Fotos af Svensk Hemslöjd

FAKTA

Foreningen for Svensk 
Hemslöjd blev grundlagt i 
1899 af pioneren Lilli Zicker-
man. Hun ville have
en butik centralt beliggende 
i Stockholm, der skulle sælge 
kunsthåndværk og andet 
håndværk af højeste kvalitet. I 
dag arbejder Svensk Hemslöjd 
stadig på at fremme hemslöj-
den i Sverige. Ved at være 
et mødested for designere, 
håndværkere og kunstnere, 
arbejder foreningen for høj 
kunstnerisk kvalitet og nyska-
belse efter nutidens behov.

Det svenske hemslöjd er me-
get lig det danske husflid.

Svensk Hemslöjds Digitale 
Museum: www.digitaltmuse-
um.se

Læs om Lilli Zickerman og 
hemslöjds-bevægelsens  
historie på: 
www.hemslojden.org/om-
hemslojden/historia
 
Her er listen over hemslöjd-
butikkerne: www.hemslojden.
org/om-hemslojden/hemslo-
jdsbutiker
 
Læs mere om hemslöjdorga-
nisationen på www.hemsloj-
den.org/om-hemslojden
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STOLTHED 
 
Vi nægter at blive usynlige 
I november 1933 blev Lejreegnens Husflids Forening (LHF) 
stiftet. Vi er stolte af, at vores forening snart har eksisteret i 85 
år. Vi glæder os til vores 100 års jubilæum.  
Af Helga Qvistgaard, bestyrelsesmedlem i Lejreegnens Husflids Forening 

Dengang i 1933 var der ansat unge piger i de fleste finere 
hjem. Mange af disse unge piger fikundervisning en 
eftermiddag om ugen. De blev oplært i syning af kjoler 

og drengebukser, vævning og finere håndarbejde, og så var en 
undervisning i gang.  
 
Vi er stolte af, at vi stadig tilbyder kurser i de gode gamle hånd-
værk som f.eks. knipling, vævning og løbbinding. 

Vi er stolte af, at vi har fået en meget kompetent og engageret 
skoleleder, og vi er stolte af, at vi har mange dygtige og engage-
rede undervisere.  
 
LHF&#39;s Aftenskole favner kursusmæssigt ret bredt. Vi 
tilstræber os på at henvende os til både kvinder og mænd, både 
gamle og unge og selvfølgelig dem midt imellem. Desværre er 
det ikke altid, at interessen for vore oprettede hold er stor nok - 
eller måske er det ikke lykkes for os at nå bredt ud. 

Det at drive en aftenskole er ikke altid en dans på roser. Vi har - 
som så mange andre lokale foreninger - haft hård konkurrence 
af de store foreninger som FOF, AOF og LOF, som har helt  
andre økonomiske midler at gøre godt med. Her tænker vi spe-
cielt på de årlige husstandsomdelte kursusprogrammer. Derfor 
er vi ekstra stolte af, at vi stadig er her. At vi hvert år får gratis 

motion, fordi vi løber rundt til alle Lejreegnens supermarke-
ders opslagstavler med små oplysninger, fordi vi nægter at blive 
usynlige. 

LHF har indtil nu ikke gjort brug af de sociale medier, og hjem-
mesiden har ikke været holdt a`jour, så vi var kommet bagud 
med at promovere os selv. Vi har nu fået en webmaster, som har 
fået til opgave at rette op på det forsømte. Så der bliver arbejdet 
ihærdigt på, at vi bliver synlige på Google, Facebook og Insta-
gram. Derudover er vi i fuld gang med at implementere den nye
hjemmeside, som er meget mere brugervenlig end den gamle. 
Fora har været en uvurderlig support for os og har afholdt nogle 
fantastiske kurser, som vi har benyttet os flittigt af - både om-
kring Facebook og den nye hjemmeside. STOR TAK for det. Vi 
glæder os meget til at kunne præsentere vores nye hjemmeside 
i meget nær fremtid. Vi er meget stolte over, at vi nu når ud til 
flere interesserede kursister og på den baggrund får tilmeldinger 
til vore kurser. De sociale medier er vejen frem. 
Sluttelig er vi stolte af, at vi i LHF har et godt samarbejde i 
bestyrelsen og med skolelederen. Vi har "ja-hatten" på og løfter i 
flok, og vi ser lyst på fremtiden i LHF's regi.

HVAD ER I STOLTE AF?

Til hvert nummer af Fora Magasinet beder vi 
foreningsmedlemmer skrive om deres egen
forening til medlemsbladet. Her skildrer de, 
hvad de er stolte af. Hvis I gerne vil dele med 
resten af Foras medlemmer, hvad I er stolte af  
i jeres forening, så send en e-mail til kommu- 
nikationskonsulent Louise Albers på  
louise@fora.dk



Der arbejdes med at lave filtede frugter
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Hvordan gør I nye kursister til faste  
kursister?
Alle foreninger har brug for at kunne tiltrække og fast-
holde nye kursister for at bestå over tid. I første omgang
handler det om at få nye kursister til at melde sig på hol-
dene. Men derefter venter en opgave, der er mindst lige 
så vigtig – nemlig at give de nye kursister lyst til at blive 
faste kursister.
Alle foreninger i Fora står over for denne opgave, men 
sekretariatet vil meget gerne høre, hvad gør I for at få 
nye kursister til at føle sig velkomne og godt tilpas? 
Hvad har I gjort, som virkede godt i jeres forening?  
Skriv til projektmedarbejder Laura Nielsen på  
laura@fora.dk, hvis I vil dele jeres gode idéer med andre 
aftenskoler. Vi samler de gode råd, og vil derpå dele dem 
med jer. Det kan være alt fra at lave navneleg den første 
kursusgang til fælles bowlingtur for hele holdet. Det kan 
også bare handle om at give et varmt håndtryk til alle, 
der sætter foden indenfor i jeres forening. Kun fantasien 
sætter grænser. Skriv endelig med små og store idéer, 
så vi kan lære af hinandens gode erfaringer.

Stort & småt

Valgavis
Det er snart landsmødetid, og i den forbindelse er der 
valg til Foras styrelse. Vi er derfor ved at indsamle
kandidat-beskrivelser fra jer, der stiller op til styrelsen, så 
I kan komme med i valgavisen. Hvis du gerne vil
vælges til Foras styrelse, vil vi derfor bede dig sende: 
• Et vellignende fotografi.
• En tekst på max 1000 tegn inkl. mellemrum, hvor du 
skriver lidt om dig selv, samt et par linjer om hvorfor du
gerne vil sidde i styrelsen. Husk også at skrive hvilken 
forening, du repræsenterer.
• Fotografi, tekst og fakta sendes til Foras kommunikati-
onskonsulent Louise Albers på louise@fora.dk.

Inspirationsseminarer om den åbne skole

Undervisnings- og Kulturministeriet inviterer til en 
række inspirations- og videndelingsseminarer om 
åben skole i april måned i år. Seminarerne afholdes 
tirsdag den 17. april i Silkeborg, torsdag den 19. april 
i Middelfart og tirsdag den 24. april i Hillerød. Det er 
gratis at deltage, og man kan tilmelde sig via linket 
her: https://slks.dk/presse-nyt/boern- og-un-
ge/2018/ny- inspiration-til- at-aabne- skolen/.  
Man kan læse mere om seminarerne på siden, hvor 
der også findes et inspirationskatalog. På Foras in-
tranet findes også inspiration og en værktøjskasse til, 
hvordan man kommer i gang med åben skole. Kontakt 
foreningskonsulent Henriette Corvinius Andersen på 
adressen henriette@fora.dk, hvis I har spørgsmål.

Aftenskolernes pris:
AOF, DOF, FOF, Fora og LOF har igennem de senere år 
afholdt Aftenskolernes Pris, hvor mange gode folk
fra aftenskoleverdenen er blevet hædret for deres 
indsats. Vi har besluttet, at vi ikke i 2018 afholder Aften-
skolernes Pris, men at arrangementet igen vil løbe af 
stablen i anden halvdel af 2019. Det skyldes både, at vi 
har valgt at prioritere vores ressourcer anderledes, og at 
vi vil give de enkelte aftenskoler bedre tid til at igang-
sætte projekter, der kan blive til endnu flere kvalificere-
de indstillinger til Aftenskolernes Pris.
Det er vores håb, at aftenskolerne i Danmark i tiden frem 
til næste prisfest vil gennemføre mange fremragende 
og anerkendelsesværdige folkeoplysende projekter 
og aktiviteter, så vi atter kan modtage nomineringer fra 
hele landet, der vidner om den vigtige opgave, aften-
skolerne bidrager til, når det kommer til læring, viden 
og dannelse til danskerne. Vi er naturligvis altid inte-
resserede i at høre om de spændende projekter rundt 
om i landet, og i de fem forbund hjælper vi gerne med 
presseomtale.
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Laura Nielsen  
ny på sekretariatet
"Mit navn er Laura Nielsen, og siden 
december 2017 har jeg haft fornøjel-
sen af at være en del af Foras sekre-
tariat. I min stilling som projekt- og 
kommunikationsmedarbejder, vil 
jeg trække på alt, hvad jeg har lært 
på min bachelor i sociologi og min 
kandidat i politisk kommunikation 
og ledelse. I kan stole på, at jeg vil 
lægge mig i selen, for at støtte op 
om Foras foreninger så godt jeg 
formår. Jeg glæder mig til at møde 
mange flere af jer!"

Skoleledertræf med fokus på målrettet kommunikation

Kommunikation og markedsføring fylder meget i disse år. Vi har i dag mange flere kanaler end blot det traditio-
nelle kursuskatalog. Vi oplever en øget eller mere intens konkurrence. Og vi oplever behov for at få fat i nye mål-
grupper. Så hvordan kommunikerer vi bedst? God kommunikation handler om at kende sin målgruppe og have 
kommunikationsværktøjerne i orden. Hvordan fanger I bedst dem, I vil have fat i og med hvilke midler? Skolele-
dertræffet tager i år udgangspunkt i, hvordan man aktivt bruger forskellige kommunikationsformer og sætter 
dem på en struktureret formel i hverdagen, så det bliver lettere for os at markedsføre og kommunikere mere 
præcist. Læs mere på Foras hjemmeside ved at søge på ”skoleledertræf”. Skoleledertræf er lørdag den 21. april 
2018 i Vejle. Kontakt udviklingskonsulent Marlene Berth Nielsen på marlene@fora.dk for flere informationer.

KURSER: 
 
Kurser i Synlighed på nettet:
Aalborg
20. marts kl. 16-20
21. marts kl. 16-20
 
Odense
3. april kl. 16-20
4. april kl. 16-20

Skoleledertræf den 21. april

Landsmøde den 5. maj

KURSER TIL RÅDIGHED:

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 telefon 36 93 26 27
eller marlene@fora.dk

Fora Fagkursus 
Klassisk Knipling modul 8  
5. maj 
Frit Broderi modul 8  
25. maj
Sy din mening  
2. juni
Farvelære  
9. juni
Aftenskolelærer i syning - modul 3  
15. juni
Løbbinding  
24. august
Aftenskolelærer i syning - modul 4 
31. august 
Introduktion til smykke- 
fremstilling  
31. august
Frit Broderi modul 3 
7. september

Klassisk Knipling modul 9 
8. september
Frit Broderi modul 1 
21. september
Design og print dit eget stof  
21. september
Brug barken  
28. september
Klassisk Knipling modul 10 
6. oktober
Fladsting for fa´en  
6. oktober
Sy din mening 
12. oktober
Brug barken  
2. november
Aftenskolelærer i syning - modul 5 
9. november
Klassisk Knipling modul 11  
10. november

Kalender 2018

husk!
I er altid velkomne til at
kontakte sekretariatet til en snak 
om andre kurser/inspiration i jeres 
forening/region
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Egentlig er jeg vild med at blive ældre. Men én ting har skuffet 
mig ved voksenlivet: Som barn troede jeg, at jeg som voksen vil-
le kunne huske alt, hvad jeg havde oplevet, lært og erfaret, så jeg 
hver eneste dag bare ville blive klogere. Som voksen må jeg kon-
statere, at sprog jeg engang talte flydende er fordampet sammen 
med navnene på alle de dinosaurusser; græske guder og kemiske 
formler, jeg kunne udenad som lille. Og at det som voksen kræ-
ver en meget aktiv indsats fortsat at dyrke sin lærelyst.

Men jeg har stadig ufatteligt meget lyst til at lære så længe, jeg 
lever.

Og lige præcis dér opstår paradokset. For det skorter jo egentlig 
ikke på tilbud fra de hæderkronede folkeoplysningsinstitutioner. 
Der er bare et mærkværdigt ”missing link” mellem katalogernes 
fristende overskrifter og min lærelængsel. 

For hvor går man hen, når ens kalender hverken gør det muligt 
at tage nogle måneder på højskole eller gå til filosofi hver 
tirsdag? Når man bliver beslutningslammet over mængden af 
tilbud? Når man både er bange for at være alt for meget bedre 
og markant dårligere end de andre? Og når et barndomstraume 
har gjort én notorisk angst for lokaler, der lugter af ostemadder?

Længe troede jeg, det var mig og alle mine særheder, den var 
gal med. Men da jeg begyndte at vende det med andre, viste der 
sig et mønster. Som barn og ung er der masser af fritidstilbud, 
tiltag på museerne og tid til at interessere sig for 1000 ting. Men 
efterhånden som voksenlivet presser sig på, bliver tilbuddene 
sværere at passe ind i den travle hverdag – og rigtig mange får 
først mulighed for at dyrke deres lærelyst igen, når de bliver 
pensioneret. Og det er simpelthen for ærgerligt.

Derfor åbnede jeg sidste år Samtidens Akademi. Som en hyldest 
til folkeoplysningen – men også et bud på ”the missing link”, 
der kan gøre det nemmere for alle os lærelystne at udforske 
folkeoplysningens forunderlige verden.

For Samtidens Akademi er tænkt som et fælles udviklingslabo-
ratorium, hvor vi kan eksperimentere med nye formater, genrer 
og samlingspunkter. Så vi kan gøre det nemmere at komme i 
gang med at dyrke sit videbegær, sin lærelængsel og sit samtid-
sengagement midt i den travle hverdag. 

Det er stadig meget nyt alt sammen. Men det er tydeligt, at 
de korte formater – en samtalesalon i samlingerne på Statens 
Museum for Kunst, en ”søndagsskole” om spil, en mørkning, en 
højkoncentreret masterclass – fungerer godt som ”the missing 
link”, der gør det nemt at komme i gang. Og der er tydeligt be-
hov for, at jeg som selvbestaltet rektor begrunder, hvorfor netop 
dette er på programmet, og hvilken forskel det gør, at man del-
tager. Både på det personlige plan og i det helt store samtidsper-
spektiv. Og heldigvis er der også en virkelig positiv overraskelse 
ved voksenlæring, jeg ikke havde forudset som barn: Det er helt 
utroligt meget sjovere at lære sammen med andre, der deltager 
af egen fri vilje, kan alt muligt andet end en selv og deler ens 
fascination af emnet. Alene dét læringsfællesskab lærer man 
utroligt meget af.

Genfortryl verden 
med folkeoplysning
 
 
Af Nadja Pass, Rektor for Samtidens Akademi og medstifter af Borgerlyst. 

Desuden oplægsholder ved Foras landsmøde i maj.

KLUMME
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Kursus holder liv i håndværk  
og fornyer det
Glade kursister afsluttede i 2017 deres efteruddannelsesforløb  
i Frit Broderi. To af deltagerne, Anne Marie Sand og Lene Rosen- 
feldt Christensen, fortæller her om deres oplevelser. 
Af Laura Nielsen, projektmedarbejder i Fora

FORA FAGKURSUS  
I 2017 

Alle aktuelle kurser  
kan findes på  
hjemmesiden  
www.fagkurser.dk

Jeg har fået en helt 
anden tilgang til  
det at arbejde med 
tekstiler og broderi 

"

”Det har været rigtig godt at få ”lært” 
at udstille. Der er mange ting, der skal 
tænkes på. Så jeg tænker, det er en god 
afslutning på de otte moduler. For mig 
var det noget helt nyt, at skulle udstille 
og vise mine broderi for andre. Min store 
interesse er min lille hemmelighed. Men 
det har været fantastisk at få det lille skub 
og ”komme ud over rampen”, afslutter 
Lene Rosenfeldt Christensen.  
 
Også Anne Marie Sand fortæller om selve 
udstillingen med begejstring: 
 
”Processen med opstillingen var meget 
lærerig, og selve dagen var helt speciel. 
Det var dejligt at kunne vise nogle af de 
ting, som jeg selv er tilfreds med. Og ikke 
mindst – og det tror jeg, at jeg kan sige på 
alles vegne: “Vi gjorde det”.

Broderi af Anne Marie Sand.

Broderi af Lene Rosenfeldt Christensen.
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Kursus holder liv i håndværk  
og fornyer det
Glade kursister afsluttede i 2017 deres efteruddannelsesforløb  
i Frit Broderi. To af deltagerne, Anne Marie Sand og Lene Rosen- 
feldt Christensen, fortæller her om deres oplevelser. 
Af Laura Nielsen, projektmedarbejder i Fora

ÅRSBERETNING 2017

Hvad skete der i 2017 for efteruddannelses-
kurserne under Fora Fagkursus?  
For eksempel blev endnu en gruppe kursister 
uddannet inden for Frit Broderi. Fora Maga-
sinet har spurgt to kursister, hvad de har fået 
ud af deres uddannelsesforløb.

F
or mig har det været en spæn-
dende rejse”, siger Lene Rosen-
feldt Christensen. ”Jeg havde 
ikke broderet ret meget, da jeg 

startede på 1. modul, men lavet alt muligt 
andet såsom patchwork, malet samt lavet 
collager. Jeg trængte til nye udfordringer, 
og det må jeg sige, at jeg har fået på de 
otte moduler. Flere gange har jeg tænkt: 
”det her kan jeg ikke”, men med Bettinas 
vejledning nåede jeg alligevel i mål. Det 
har også været rigtig sjovt at se, hvor for- 
skelligt vi kursister har løst opgaverne 
undervejs,” fortæller hun. 
 
Også Anne Marie Sand er gået fra kurset 
med en god oplevelse: ”Det har været 
spændende, inspirerende og ikke mindst 
meget lærerigt at deltage i forløbet.” 
 
Men ud over at de to undervisere har  
lært nogle nye teknikker, har det også 
været en saltvandsindsprøjtning af helt 
ny inspiration. ”Jeg har fået en helt anden 
tilgang til det at arbejde med tekstiler  
og broderi. Før var mønstre og vejled- 
ninger et must,” fortæller Lene Rosen-
feldt Christensen,  
 
 
 
 

”nu får jeg en idé, og går straks i gang  
med at se, om den holder. Jeg lader mig 
inspirere af de ting, der omgiver mig, og 
ser muligheder. På en tur i skoven må jeg 
ofte have kameraet frem mange gan-
ge – for der er måske lige et motiv eller 
mønster, som kan omsættes til broderi.  
 
Det samme gælder for Anne Marie Sand: 
”Jeg er blevet rokket godt og grundigt, og 
“Frit Broderi” har fået en anden betyd-
ning. Nu kan maskinbroderiet fint indgå 
sammen med det klassiske håndbroderi.  
I efteråret 2018 vil jeg tilbyde “Frit ma-
skinbroderi” i undervisningen.”
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At komme ud over rampen 
Men ”Frit Broderi” handlede ikke kun 
om broderi. Det handlede nemlig også 
om at synliggøre håndværket. Uanset om 
man er trædrejer eller pilefletter, er det en 
styrke at kunne synliggøre, det man kan 
for omverdenen. Det kan nemlig pirre 
nysgerrigheden hos potentielle fremtidige 
kursister i foreningerne rundt omkring i 
landet. 
Lene fortæller: ”I begyndelsen af januar 
begyndte vi hver især at lægge opslag ind 
på Facebook mv. og hænge plakater op i 
vores lokalområder for at gøre opmærk-
som på udstillingen.” (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"
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Fora på Facebook
Foras Facebooksides antal følgere 
steg med 29% i 2017. 15% kom til 
i juni måned oven på en nyheds-
brevshistorie om Foras Facebook-
side.

Foras Facebookssides mest popu-
lære opslag i 2017 var juni måned, 
hvor vi bragte en lille video fra 
folkemødet. Det opslag blev delt af 
mange Foraforeninger og nåede ud 
til over 6,7 tusind mennesker. Vide-
oen var et kort udsnit af en debat, 
hvor bl.a. Torben Dreier fra FO- 
Aarhus diskuterede aftenskolens 
fremtid.

Som noget i nyt i 2017 havde vi for 
første gang nogensinde en juleka-
lender på Facebook, hvor Fora hver 
dag præsenterede en ny forening, 
der er en del af Fora. 
Det affødte i alt 1.142 synes godt 
om, kommentarer og/eller delinger 
fra Facebook-sidens følgere.

72 % af Foras følgere på Facebook 
er kvinder
26% mænd
2% har ikke oplyst deres køn

Vi har flest følgere i alderen 45-54 år
Størstedelen af vores følgere er fra 
København og omegn. Dernæst 
kommer følgere fra de fynske byer. 
Stærkt efterfulgt af Aarhus og 
Odense.

De personer, der hyppigst kommen-
terer, deler eller synes godt om vores 
opslag er kvinder mellem 45-54 år 
(21%) og kvinder over 65 år (21%).

Foras nyhedsbrev
I 2017 sendte Fora i alt 23 nyheds-
breve ud.

Det nyhedsbrev, som flest åbnede i 
2017 var i juni. Nyhedsbrevet inde-
holdt en historie om Aftenskolernes 
Pris, en opfordring til at synes godt 
om Foras Facebookside og en nyhed 
om sekretariatets sommerferieluk-
ning. 

I januar måned sendte vi også et 
populært nyhedsbrev ud. Her var 
det en meddelelse om skoleleder-
træf, der var den mest læste historie. 
Faktisk var det den nyhed i 2017, 
der fik flest klik.

Fora Magasinet
Fora udsendte i 2017 fire medlems-
blade.  
Bladene udkom i marts, juli, okto-
ber og december.
Bladene blev sendt ud til i alt 3290 
personer i 2017. Bladet havde i 
gennemsnit 25 sider.

ÅRSBERETNING 2017

HVAD SES OG HØRES?  

  

1

2

3

Kvinder 
72%

Mænd 
26%

Ikke oplyst 2%
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Kommunikationen i Fora i 2017
I 2017 var kommunikationsudvalget ind over flere områder inden for kommunikationen i Fora.  
De vigtigste områder var fokus på digital kommunikation i forbindelse med foreningernes synlighed 
på nettet, intern kommunikation i form af input og kritik af Foras medlemsblad Fora Magasinet, eks-
tern kommunikation i form af Foras og Foras foreningers tilstedeværelse på Facebook og politisk og 
netværksbaseret kommunikation ved deltagelse på folkemødet 2017.

Af formand Kaj Andersen og udvalgssekretær Louise Albers

KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Formand: Kaj Andersen, FO Nordfyn  

Medlemmer:  

Iben Warburg, Midtfyns Husflid 

Flemming Christensen, Holbo Herred Væverforening 

Anna Kolnd, Kollektivt medlem for Radikale Venstre 

Palle Vinther, FO-Aarhus 

Sekretær: Louise Albers, kommunikationskonsulent  

i Fora 

 

 

Synlighed på nettet
Projektet blev søsat i 2017, og er et tilbud til alle Foras med-
lemsforeninger om at have deres hjemmeside i ForaWeb – nu 
med opdaterede redigeringsmuligheder og et nyt moderne 
design. Synlighed på nettet er et kommunikationsprojekt, 
der både indeholder en webløsning og en kursusrække med 
introduktion til det nye system og design samt undervisning 
i søgemaskineoptimering. Det har været et mål med det nye 
design at skabe større genkendelighed i designets udtryk Foras 
medlemsforeninger imellem og fra forbund til forening, for på 
den måde også at kunne støtte op om, at vi også er en del af et 
større fællesskab - også rent visuelt. Den opdaterede CMS- 
løsning er med til at gøre det nemmere for vores foreninger at 
lave og vedligeholde deres hjemmesider. 
De første kurser i det nye system i 2018 er blevet afviklet, og de 
første foreninger kan lancere deres nye hjemmesider i foråret 
2018.

Folkemødet
Fora deltog også i 2017 på folkemødet på Bornholm. At delta-
ge på folkemødet er en lejlighed til at vise, at vi er interessere-
de i at sætte samfundsaktuelle emner til debat og vise flaget for 
folkeoplysningen. Samtidig får vi udbredt kendskabet til Fora, 
som naturligvis også er en måde at markedsføre Foras for-
eninger, som udgør forbundet. Derudover er det en mulighed 
for at dyrke netværket og få nye samarbejdspartnere.

        Fora Magasinet
   Fora Magasinet er Foras medlemsblad, som ud-
kommer fire gange om året, og som   er et blad, der orienterer 
Foras medlemmer om, hvad der sker med folkeoplysningens 
lovgivning, i Foras andre foreninger og hvilke projekter for- 
bundet er involveret i. Bladet giver også mulighed for, at med-
lemsforeningerne byder ind med egne historier om, hvad de er 
stolte af i deres forening. Udvalget giver input til indholdet i 
bladene og evaluerer indholdet af de udkomne magasiner. 

Facebook
3,7 millioner danskere er på Facebook. Det gør det 
sociale medie til en vigtig kanal for foreningerne at 
promovere og markedsføre sig på. I løbet af 2017 blev 
der afholdt flere kurser i Facebook til både begyndere 
og til øvede. I år afholdt Fora størstedelen af kurserne 
i samarbejde med LOF. I 2018 vil der igen komme en 
del kurser i Facebook. 

ÅRSBERETNING 2017

"
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SÅDAN BLEV  
PULJERNE FORDELT I 2017 
 
I 2017 var der 450.000 kr. i puljemidler.  
Heraf blev 408.570 bevilget til foreningerne.

ÅRSBERETNING 2017

1

2

3

4

Efteruddannelse 
25,3%

Udviklingsprojekter 
38,9%

Undervisnigsmateriel 
36%

Ikke anvendt 
9,2%

* Grunden til, at ikke alle midler blev fordelt i 2017  
skyldes, at enkelte projekter ikke blev sat i værk eller nåede at blive afviklet.

Her et udpluk af aktiviteterne og materialekøb  
støttet af Foras pulje:

• Mad og mennesker festival til markering af Fokus Folkeoplysning i Aalborgs nye lokaler
• Nordisk Trædrejertræf, Skolen for Kreativ Fritid
• Kvindfolkemødet på Marielyst og Filosofiske Samtalesaloner, Nykøbing F. Aftenskoler
• Aktivitets- og forsamlingshus Marienlystvangen, FO Aarhus
• Udstyr til trædrejning fordelt blandt flere foreninger (i alt DKK 65.000)
• Diverse andre materialer og udstyr til undervisning fordelt blandt flere foreninger
• Synliggørelse – bannere, pavilloner mm. – som en et-årig forsøgsordning
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D
et antages tit, at kineserne har 
et ordsprog, der lyder: “Må du 
leve i interessante tider.” Det er 

bredt accepteret som et ironisk ordsprog, 
og selvom det i virkeligheden ikke kan 
bekræftes at have sin oprindelse i Kina, 
er der et faktuelt kinesisk ordsprog, der 
lyder: “Hellere være en hund i fredstid 
end et menneske i kaos”, som danner en 
fin kobling mellem de nævnte “interes-
sante tider” i det førstnævnte ordsprog og 
“kaos” i det andet citerede ordsprog. Ind-
rømmet, har undertegnede på adskillige 
tidspunkter i 2017 ønsket hundens noget 
mere rolig tilværelse, end det vi i år har 
oplevet i puljeudvalget. 
 
Puljeudvalget har i 2017 haft et interes-
sant år med ændringer i både struktur 
og procedure som følge af styrelsens 
beslutninger i 2016. I starten af året så det 
ud til, at puljens budget skulle halveres. 
Styrelsen havde samtidig besluttet, at der 
fremover skulle være én samlet pulje i 
stedet for separate puljer, og at en del af 
det samlede puljebeløb kunne afsættes 
til udviklingsformål bestemt af styrelsen 
ud fra styrelsens gældende handlings-
plan. Desuden blev de tidligere faste 
ansøgningsfrister ændret til mulighed for 
løbende godkendelse. 
 
Puljen for foreningshjælp overgik til 
sekretariatet som en administrativ pulje 
mest for nyopståede foreninger. Krite-
rierne for støtte til udviklingsprojekter 
blev skarpere udpenslede således, at 
udviklingen har til formål at skabe flere 
undervisningstimer, og at både Foras ker-
nefortælling og gældende handlingsplan 
understøttes.  
 
 
 

Som noget nyt forventes det nu, at den 
ansøgende forening sparrer med pulje-
udvalget og sekretariatet om projektet.  
Den ansøgende forening skal også i 
højere grad evaluere og sprede resultater 
og erfaringer fra projekterne med andre 
medlemsforeninger efter projektafslut-
ningen.  
 
I forhold til støtte til kursusdeltagelse 
skal ansøgningen nu ledsages af kursus-
materiale samt oplysninger om, hvordan 
kurset tænkes at udvikle underviseren og 
foreningen. Kriterierne for støtte til ind-
køb af undervisningsmateriel blev også 
ændret. Den ansøgende forening skal nu 
dokumentere egen manglende mulighed 
for finansiering ved at indsende en kopi af 
foreningens sidst godkendte årsregnskab, 
og den ansøgende forening skal gøre 
rede for, hvordan indkøbet gør enten nye 
fagudbud mulige, eller gør at eksisterende 
fagudbud kan fastholdes. 
 
I spændingsfeltet mellem styrelsens 
humanistiske formuleringer om fælles-
skab, visioner og strategier for at udvikle 
folkeoplysningen og puljeudvalgets mere 
pragmatiske, økonomirettede opgaver 
med at uddele puljemidlerne til Foras 
medlemsforeninger har puljeudvalget be-
stemt oplevet et interessant år med livlige 
møder. Til tider har der været uklarhed 
om, hvordan puljeudvalget bedst kan 
navigere i dette spændingsfelt mellem 
styrelsens mål og puljeudvalgets opgave. 
 
Det kan i ovenstående læsning virke som 
om, der ikke er kommet så meget godt 
ud af årets gang i puljeudvalget – men 
tværtimod! På grund af en langt bedre 
økonomi i Fora end først ventet, var det  
 
 

ved halvårsregnskabet 2017 muligt at 
tilbagerulle de varslede besparelser. Pul-
jen kom tilbage på oprindeligt niveau og 
havde dermed også midler til årets anden 
halvdel.  
 
Trods ændringer i ansøgningskriterier 
og puljestruktur lykkedes det at yde en 
bred støtte til medlemsforeningerne. Efter 
årets sidste møde var stort set alle midler 
bevilget med en tilfredsstillende fordeling 
mellem udviklingsprojekter, støtte til 
kursusdeltagelse og anskaffelse af under-
visningsmateriel.  
 
Det er i puljeudvalget vores bedste over- 
bevisning, at puljen, som budgetteres af 
Foras andel af udlodningsmidlerne, der 
uddeles på baggrund af medlemsforenin-
gernes årligt indberettede undervisnings-
timer i størst muligt omfang skal ud til 
de enkelte foreninger og gavne. Her kan 
pengene yde den mest direkte og effekt-
fulde støtte til folkeoplysningen generelt 
og til den lokale medlemsforening i 
særdeleshed. Med disse ord in mente skal 
der fra puljeudvalgets medlemmer lyde et 
ønske om et godt folkeoplysende 2018.

Ny puljestruktur 
 
Det har været et interessant år, hvor stort set alle Foras pulje-
midler kom ud i foreningerne og gjorde gavn
Af Chris McKay, formand for Foras puljeudvalg
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PULJEUDVALGET:

Formand: Chris McKay,  

Nykøbing F. Aftenskoler

Medlemmer:

Marny Rasmussen, Nr. Snede 

og Omegns Husflidsforening

Lissi Kjær Christensen,  

Hedens Husflid

Karoline Friis,  

Midtfyns Husflid

Finn Glibstrup, Oksbøl Husflid

Sekretær:

Henriette Corvinius Andersen
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AFHOLDTE KURSER FOR 
FORENINGERNE I 2017
Fora afholder i løbet af et år en hel del kurser for medlemsforenin-
gerne. Her kan du se, hvillke kurser det var, og hvor mange der 
deltog.   

Digital læring - OF kursus  8

Skoleledertræf  15Landsmøde 89

Fleksibel  
workshopdag  60

Regionalt  
underviser- 
træf,  
Nykøbing   
18

Facebook  
31

"Fyraftensmøde,  
strategi  
og fremtid" 
80

Formandstræf  17

Grundlæggende  
lederkursus  6

DOFO kursus  5

ÅRSBERETNING 2017



s 8

Akademiet
Akademiet er en daghøjskole i Køben- 
havn med tilskud fra Københavns Kommune. Vi tilbyder 
undervisning i musik, dans og teater. 20 ugers intensive kurser 
med dagundervisning - 30 timer om ugen, samt to kortere 
aftenkurser på 10 uger. Hvert år bliver mange elever fra Aka-
demiet optaget på danske og udenlandske videregående danse- 
og teaterskoler og konservatorier. Desuden indgår Akademiets 
elever på mange måder som iværksættere i Københavns 
kulturelle vækstlag. De arrangerer festivaler, udstillinger, laver 
teatergrupper, koncert¬er m.m.

VERA skole for kunst & design
VERA er en skole, hvor unge kunst- og designinteresserede 
københavnere kan følge én af fem linjer: Beklædningsdesign, 
Arkitektur & design, Fotografi, eller Billedkunst A & B. Alle un-
dervisere er professionelle inden for deres fag, og har en kunstne-
risk eller designmæssig karriere ved siden af deres underviserjob. 
Kurserne er på fuld tid og løber 4 eller 5 måneder, forår og efterår. 
Skolen har eksisteret som daghøjskole siden 1985. Mange af 
skolens elever søger optagelse – og mange kommer også ind – på 
videregående kunstneriske og kreative uddannelser i Danmark og 
udlandet. Læs mere på www.veraskole.dk.

Daghøjskolen for Indvandrerkvinder 
Daghøjskolen for Indvandrerkvinder er en skole, som har ligget 
på Nørrebro siden 1986. Vores målgruppe er kvinder med anden 
etnisk baggrund. Vi gør os stor umage med at tilrettelægge under-
visningen, så den passer til den enkelte kvinde. Vi tilbyder daghøj-
skoleforløb, FVU undervisning, psykomotorisk terapi, undervis-
ning i krop, motion og sundhed, temaundervisning, uddannelses 
og jobvejledningsforløb, medborgerskab og statsborgerskabs 
kompetencer. Vi har rødder i højskoletanken og folkeoplysnin-
gen. Derfor er det vigtig for os at have fokus på og styrke det hele 
menneske. Vi er påvirket af stemningen i samfundet og den øgede 
stigmatisering af vores målgruppe. Derfor arbejder vi hele tiden 
mod positiv integration. Det kræver ro og tålmodighed at løfte 
den enkelte kvinde og støtte hende i hendes personlige udvikling, 
og det giver daghøjskoleforløb mulighed for. Kvinderne, deres liv 
og de udfordringer, de møder i samfundet og de samfundsmæs-
sige ændringer der sker, og nye behov der opstår, inspirerer os til 
at udvikle indholdet i vores undervisningstilbud og vores daglige 
arbejde med kvinderne. 

De blev medlem af 
Fora i 2017

ÅRSBERETNING 2017
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En række foreninger er også blevet 
stærkere gennem bestyrelsesudvikling, og 
har fået bedre styr organiseringen. Men 
der er plads til flere, og jeg tror også, der 
er et behov. For vi er jo faktisk også blevet 
svagere – lige præcis fordi vi alle er blevet 
ældre. Der er stadig foreninger, som ikke 
har overvejet, hvordan foreningen skal 
leve videre, når kræfterne begynder at 
vige. Vi skal turde snakke med hinanden 
om denne udfordring, så har vi chancen 
for at blive endnu stærkere. Særligt hvis 
vi også har mod til lade nye folk kom-
me til, og vi giver dem plads, ansvar og 
opgaver. Og indflydelse. Sekretariatet har 
her de rigtige værktøjer, der kan hjælpe 
foreningerne, og konsulenterne står klar 
til at rykke ud til en skole. Og så har vi 
i 2017 arbejdet med at styrke de fora, 
hvor vi mødes og kan hjælpe hinanden: 
Skoleledertræf, formandstræf og fyraf-
tensmøder.  

Hvad har været Foras største 
udfordring i 2017?
Overordnet set har den største samlede 
udfordring nok været at få skabt sam-
menhæng mellem de individuelle udfor-
dringer, som de opleves hos den enkelte 
medlemsforening, og så den kollektive 
udfordring vi har i Fora. Kollektivt står 
vi med den udfordring, at aftenskole-om-
rådet generelt over hele landet kommer 
til kort i forhold til idrætten. Kommu-
nerne kan af en eller anden grund meget 
bedre se det gode ved idrætten, mens de 
gode virkninger af at gå i aftenskole ikke 
fremstår så tydelig. Men det er ikke et en-
tydigt billede. Nogle steder har aftensko-
leområdet det godt, og aftenskolerne har 
indflydelse og nyder anerkendelse. Andre 
steder står det grelt til. Aftenskolerne 
bliver udsultet og får sværere og sværere 
ved at få folkeoplysningen ud 

til borgerne. Hvad er svaret på det? De 
steder hvor det går godt, er der ofte et 
aftenskolesamråd. Man har et fint sam-
arbejde mellem aftenskolerne, og man 
er aktiv i forhold til embedsmænd og de 
lokale politikere. Andre steder kan man 
omvendt ikke få et samråd til at fungere. 
Det er der i hvert fald ikke. Der er for få 
af Foras lokale foreningsfolk, der synes, 
det er værd at gøre arbejdet med at gøre 
sig synlige og tage diskussionerne med de 
andre aftenskoler og med kommunerne. 
Det er ikke en ny udfordring, men den 
fyldte meget i 2017, og den kommer til at 
fylde igen i 2018. 

Hvad kommer Fora til at have 
fokus på i 2018?
Vi kommer til at have fokus på det, vi 
er gode til. I den nye 2020-strategi har vi 
et indsatsområde, der hedder ”Det gode 
håndværk”. Det er vi gode til. Men vi 
er ikke gode til at fortælle om det. Som 
landsforbund skal vi arbejde konkret med 
synlighed for foreningerne, og så skal vi 
have nogle nye folk gjort interesserede i 
at yde en indsats i Foras foreninger. Som 
frivillige, som undervisere som projekt-
magere. Vi skal i Fora have fokus på at 
hjælpe med i rekrutteringsarbejdet.
Vi får også helt automatisk fokus på IT. 
Vi får et nyt administrationssystem. Man-
ge foreninger har fået nye hjemmesider, 
og under det hele ligger EU-persondata-
forordningen, som vi skal leve op til. Det 
bliver et spændende år.

ÅRSBERETNING 2017

Vi skal turde  
snakke med  
hinanden om  
denne udfordring...

"
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spørgsmål, for vi skal være med til at 
gøre os alle sammen i stand til at leve i 
det samfund, der omgiver os. De digitale 
muligheder og faldgruber er over os og 
ændrer grundlæggende ved den måde, vi 
er sammen på. Vi skal fokusere på livs-
kvalitet – ikke mindst i familien.
Er der noget, som er knap så godt ved 
Folkemødet på Bornholm, er det, at 
det gennem tiden har udviklet sig til at 
være en debatfestival, kun for dem der 
deltager. I hvert fald er det svært at bruge 
debatterne aktivt resten af året og i resten 
af landet. Vi prøvede derfor at få spredt 
debatterne – dvs. stille emnerne til rådig-
hed for Foras foreninger. Vi gjorde det 
gennem artikler og på fire fyraftensmø-
der, som vi afholdt i 2017. Fyraftensmø-
derne var rigtig gode, men det er ikke mit 
indtryk, at foreningerne har taget debat-
ten videre ud lokalt. Vi skal arbejde med, 
hvordan vi får samlet op på debatterne, 
får dem til at leve i Foras foreninger, for 
der lykkedes vi ikke tilstrækkeligt godt.

Hvilke projekter iværksatte Fora 
i 2017, og hvordan gik det med 
dem?
Vi har gennem særligt det seneste år ople-
vet stadig større udfordringer med at hol-
de de hjemmesider, vi stiller til rådighed 
for Foras medlemsforeninger, opdaterede. 
Mange foreninger har udviklet og lavet 
tilføjelser til deres hjemmesider, som 
gør det vanskeligt for landsforbundet at 
følge med, når de underliggende systemer 
videreudvikles for eksempel i forhold til 
nye sikkerhedsproblemer. Samtidig var 
mange hjemmesider begyndt at vokse 
i mange retninger som faktisk gjorde 
dem vanskelige at få oplysninger ud af, 
eksempelvis om hvilke hold og aktivite-
ter, der er i foreningen. Det gjorde det 
også vanskeligt at se en Fora-linje i det. 
Derfor søsatte vi et storstilet projekt – 
Synlighed på Nettet, som dels skal sikre 
alle hjemmesiderne i et hug, dels at gøre 
dem meget mere oplysende og anvende-
lige for dem, der besøger siderne. Jeg er 
superglad for, at projektet er kommet så 
godt i vej. Foreningerne har virkelig taget 
godt imod de nye hjemmesiders mange 
muligheder. 
En anden ’projektaktivitet’ er tilstede-
værelsen på de mange håndværksmesser. 
Her har Fora, takket være Finn Glibstrup 
og Lissi Kjær Christensen som er med i 
Foras styrelse, været repræsenteret med 
stand og logo. Vi har den måde vist Foras 
ansigt, svaret på spørgsmål og forhåbent-

lig sendt nogle kursister i retning af Foras 
medlemsforeningers kurser og aktiviteter. 
Sekretariatet tog sig af den store Frede-
riciamesse, hvor målet også var at knytte 
forbindelse til nye undervisere til Fora 
Fagkursus. 

Hvad er status på ASA?           
Status på det langvarige projekt med at få 
et nyt administrationssystem i samarbejde 
med de andre oplysningsforbund er, at vi 
efter et par alvorlige bump ser ud til at få 
et administrationssystem ud i test til en 
række pilotskoler fra alle de fire forbund 
sidst på foråret. ASA bliver nu bygget 
på et eksisterende kursusadministrati-
onssystem, som bl.a. tandlægeforeningen 
bruger. Det betyder, at vi ikke behøver at 
udvikle alt fra nyt. Alligevel er der en del, 
som er unikt for aftenskolerne, og som 
skal tilpasses systemet. Vi udvikler syste-
met med nogle meget lidt IT – agtige mål 
for øje: Det skal være hurtigere, sikrere, 
nemmere og billigere for skolelederen 
(eller den der har med kursusadministra-
tionen at gøre), end de systemer vi har i 
dag. For kursisten skal det være nemt og 
hurtigt at bruge systemet og meget er lagt 
an på, at kursisterne betjener sig selv. Det 
bliver mildest talt møgspændende at se, 
om ASA også bliver sådan ... Vi er jo fire 
involverede fra hvert vores oplysnings-
forbund, der skal blive enige med os selv 
og med udviklerne. Og der er mange 
eksterne systemer, som skal kobles til 
ASA. Indtil videre er jeg meget tilfreds 
med samarbejdet mellem de fire forbund. 
Vi trækker på samme hammel, men har 
jo også haft et mislykket udviklingsforsøg 
og lang tid til at finde vores samarbejds-
form. 

På sekretariatet er der sket en 
del ændringer i personalesam-
mensætning. Hvordan kan det 
være?
Foras styrelse besluttede, at Fora skal 
bevæge sig fra at være et servicefællesskab 
til mere at være et værdifællesskab. Første 
skridt i sin tid var kernefortælling og nyt 
navn. Et af de mere håndgribelige skridt 
var et ønske om, at vi på sekretariatet 
skruede ned for IT-arbejdet til fordel 
for kommunikation og samarbejder, der 
kunne involvere Foras foreninger i fælles 
indsatser, f.eks. fælles projekter. Det kan 
man også se videreført i de redskaber, som 
udgør Foras nye strategi – de er ”det gode 
håndværk”, ”rekruttering og generations-
skifte” og ”synlighed”. 

Da vi samtidig havde svært ved at få 
sekretariatets IT-arbejde til at hænge 
ordentligt sammen, bl.a. på grund af 
deltidsansættelser og geografi, måtte vi 
ved indgangen til 2017 sige farvel til Peter 
Kofoed Brix, som bor og arbejdede på 
Bornholm. En anden konsekvens er, at vi 
fremover vil benytte standardsystemer til 
f.eks. hosting af servere, da Henrik Bro 
med udgangen af året valgte at søge nye 
udfordringer. Samtidig har vi i forbin-
delse med projektet ”Værkstedssamtaler” 
tilknyttet projektmedarbejder Laura 
Nielsen, som også skal give en hånd med 
i forbindelse med kommunikationsarbej-
det,. Det bliver rigtig godt

Hvordan går det med økonomi-
en og med antallet af foreninger 
i Fora?
Det korte svar er: Godt. Rigtig godt. 
Modsat samme tidspunkt for halvandet 
til to år siden er der kommet langt større 
sikkerhed omkring oplysningsforbunde-
nes andel af udlodningsmidlerne. Vi har 
nu et klart billede af, hvordan udvik-
lingen i tilskud vil være frem til og med 
2020, og det giver en sikkerhed for alle 
fem oplysningsforbund. Der er altså langt 
større vished om størrelsen af den kage, 
som oplysningsforbundene får. Men stør-
relsen af det stykke af kagen, som Fora 
får, er stadig afhængig af aktiviteterne i 
Foras medlemsforeninger. Derfor er det 
stadig vigtigt, at Foras foreninger er gode 
til at lave kurser, foredrag og fleksibelt 
tilrettelagte aktiviteter med støtte fra 
kommunen. Og det er en glæde at kunne 
konstatere, at også i 2016 gik aktiviteten 
frem, så Foras landsforbund fik lidt mere 
kage på tallerkenen. Tallene for 2017 op-
gøres først i løbet af 2018, så dem kender 
vi ikke endnu.

Hvordan er Fora blevet stærkere 
i 2017? 
Helt konkret har Fora fået en række dag-
højskoler som nye medlemmer. Så Fora 
er ikke alene blevet større, vi har også fået 
nye inputs og ideer fra de nye medlem-
mer. Blandt andet har daghøjskolerne 
unge som målgruppe, og hvordan man 
kommunikerer med unge er jo i høj grad 
en viden, som aftenskolerne i Fora kan 
lære. Mange aftenskoler vil meget gerne 
have yngre kræfter ind både som frivillige 
i foreningerne, f.eks. som bestyrelsesmed-
lemmer, nye underviserkræfter, nye ideer 
og nye – og flere -  kursister. De er noget, 
vi vil sætte fokus på med den nye strategi.
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også at få alle foreningerne til at udnytte 
de debatskabende midler fuldt ud. Styrel-
sesseminaret havde fokus på vedtagelse 
af ideer og strategier for de kommende 
to-tre år, og fire ting vil vi gerne have, 
at Fora beskæftiger sig med: ”Det gode 
håndværk”, ”rekruttering og generati-
onsskifte”, ”synlighed” og ”forankring af 
Daghøjskolerne”. Det nordiske samar-
bejde har også været mere i fokus end 
tidligere – vi leder sammen med vores 
nordiske naboer efter ”Den Nordiske 
tone” eller den fortælling, der binder os 
sammen.

Hvor mener du, vi som forbund 
kan rette blikket hen for at blive 
lidt klogere og lidt bedre?
Jeg mener, vi skal rette blikket på et sam-
arbejde oplysningsforbundene imellem og 
meget gerne sammen med bibliotekerne. 
Min drøm er, at vi sammen, én gang om 
året, bringer et tema på banen, gør det 
”grydeklar”, så lokalforeninger ikke kan 
undslå sig for at tage temaet/emnet op 
sammen med alt det andet, de på fanta-
stisk vis har på deres programmer.

Hvad ser du frem til i 2018?
Et spændende årsmøde og valg af en 
ny formand, og at vi, inspireret af Lene 
Andersens og Tomas Björkmans nye bog, 
”The Nordic Secret”, sammen folke-
oplysningen i Danmark, vil gentænke 
Folkeoplysningen 3.0 – set i et nordisk 
perspektiv.

 

ET ÅR MED  
UDFORDRINGER,  
UDVIKLING  
OG FREMGANG

I 2017 blandede vi os i debatten, der var  
udvikling på programmet, det gik fremad  
med økonomien, og vi kom skridtet  
nærmere et nyt administrationssystem 

A Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

FORAS SEKRETARIATSLEDER  
Bernhard Trier Frederiksen  
beretter om 2017
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Hvilke samfundsmæssige ud-
fordringer har Fora i 2017 været 
opmærksomme på, og hvordan 
har vi involveret os?
Vi har haft fokus på, hvordan vi kan 
udfylde de rammer, som er blevet givet 
for det nye fag i folkeskolen Håndværk 
og Design. Det har vi blandt andet gjort 
gennem projektet ”Ind i skolen – ind i 
faget”, og gennem oprettelse af nye kurser 
særligt rettet mod skolelærere inden for 
de manuelle fag. Set fra vores verden er 
det besynderligt at betragte den manglen-
de konsekvens, der tilsyneladende hersker 
mange steder i uddannelsesverdenen. 
Mange – både politikere, erhvervsliv 
og fagbevægelse og fra uddannelsesfolk 
skriger efter flere, der vil tage en faglig 
uddannelse. Samtidig er den umiddelbare 
fødekæde i form af folkeskolen udsultet 
på netop det håndværksfaglige område.
På folkemødet på Bornholm deltog Fora 
sammen med forskellige samarbejdspart-
nere i tre debatter om emner styrelse og 
sekretariat havde udviklet og besluttet. 

Sammen med de andre oplysningsfor-
bund debatterede vi sammenhængen 
mellem kultur og folkesundhed, og med 
Grundtvigs Forum satte vi fokus de 
politiske ideologier. Vi havde skuespiller 
Lars Bom til at optræde i forskellige ide-
ologiske forklædninger (kommunistisk, 
konservativ, liberal, osv.) og fremføre 
visionære og provokerende taler skrevet 
af forfatter Lene Andersen. Det gjorde 
vi for at forsøge at trække værdilinjer-
ne skarpere op. Ofte kan man i dagens 
politiske debat jo ikke høre forskel – altså 
ideologisk eller værdimæssig forskel – på 
politikerne. Mange gange finder man de 
samme løsninger uanset partifarve, og det 
giver et mudret billede af det, vi burde 
holde højest: Vores værdier og livssyn. I 
den tredje debat stillede vi spørgsmålet 
om, hvordan vores brug af mobiltelefoner, 
tablets og computere påvirker nærvæ-
ret i familien. Det er en meget aktuel 
problemstilling, som ikke bliver mindre 
fremover. Det er en hovedopgave for os 
som folkeoplysere at stille den slags 
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Hvad husker du bedst i 2017 
i relation til at være næstfor-
mand/formand i Fora?
Hvordan kan du dog finde på at stille den 
slags spørgsmål til en mand i min alder? 
Husk på at hukommelse er noget, man er 
født med, og som har det med lige så stille 
at fordufte med årene.
Så, derfor ved jeg ikke rigtig, hvad jeg 
skal svare. Jo, jeg husker selvfølgelig 
følelsen af ærgrelse over, at den gode for-
mand vi havde, Marlene Borst Hansen, 
var nødt til at melde fra, for at påtage sig 
en opgave på Christiansborg. Det var jeg 
ked af, samtidig med at jeg kunne mærke, 
at nu blev der så en ekstra opgave til mig. 
Men med det gode sekretariat vi har, var 
det jo bare opblæst indbildning. Det hele 
fungerer bare. Herligt. Jeg husker selv-
følgelig også de mange møder i Fora-regi. 
Forretningsudvalg, styrelse og diverse 
udvalg, vores indslag på Folkemødet, 
fyraftensmøder og møder i regi af Dansk 
Folkeoplysnings Samråd. Og så må jeg jo 
ikke glemme vores samarbejde omkring 
det nordiske oplysningsarbejde. 
Men det er jo bare en remse om møder. 
Det kan vel nemt få nogle til at spørge: 
Hva’ nøt’ er’et te?
Ja, hvis vi ikke tror på, at fællesskaber har 
værdi, så skal vi hellere finde på noget 
andet at lave.
 
Jeg vil gerne bede læseren gribe en blyant 
og tegne syv cirkler i hinanden indskrev-
ne.

1. den inderste cirkel er dig selv, dit   
 EGO
2. den førsteomskrevne cirkel er din   
 nærmeste familie
3. næste cirkel er din vennekreds
4. så kommer cirklen med din øvrige   
 familie
5. derefter cirklen med det lokale sam- 
 fund du lever i
6. sjette cirkel er dit land – det nationale
7. så nærmer vi os den store verden, som  
 er uden om det hele

Hvis du ser på den inderste cirkel og 
tænker på, hvor meget alting i samfundet 
i dag handler om mig, mig og mig igen, 
så er der brug for fællesskaber og at tage 
ansvar for disse.
Der skal tages ansvar for alle ”cirklerne” 
og det kræver fællesskaber, fællesskaber 
vi alle kan være med til at tage ansvar for. 
Her er Fora et godt bud som landsfor-
bund, men først og fremmest som en 
forening med mange lokale foreninger, 
der gør en stor indsats for fællesskaber.

Hvad er du mest stolt af, når du 
ser tilbage på sidste år?
Stolt, er ikke et ord jeg bryder mig så me-
get om, men glad – jeg er glad for at være 
med i et landsforbund, hvor vi hele tiden 
sætter det ”lange lys” på folkeoplysningen 
– tænker ideer og visioner, og forsøger at 
få lokalforeninger med på ideerne. Og 
jeg er glad for at flere og flere har taget 
vores kernefortælling til sig med begreber 
som fællesskabet, relevans, nærhed, faglig 
styrke, samfundsmæssig perspektiv og 
nye sammenhænge.
Kast lige et blik på ordene og tænk så på 
cirklerne og ansvaret for indholdet i dem.

Hvad synes du, er det mest  
interessante ved at kaste et blik 
ud på alle de foreninger, der er 
en del af Fora?             
Jeg synes, det var en interessant ”fami-
liesammenføring” at Dansk Husflid og 
Frit Oplysningsforbund blev sat i stue 
sammen. Husmandspartiets oplysnings-
forbund og Husflidsforeningerne, begge 
vokset ud af det samme bondesamfund. 
Husfliden kom først, og så forestiller jeg 
mig, at de, mens de brugte hænderne, 
også fik vendt de politiske, demokratiske 
og samfundsmæssige forhold.
Selv om vi godt kender historien om, 
hvordan husmandspartiet opstod, så kan 
det jo godt være, at det ikke var sket, hvis 
husfliden ikke havde været der i forvejen. 
Hvem ved?
Udfordringen i dag er at få de to kultu- 
rers traditioner til sammen at finde ret- 
ninger, hvor folkeoplysningen brager i- 
gennem fra den inderste EGO-cirkel, ud 
i medansvarlighed for det, der er udenom 
– også det globale.

Hvad blev du som formand for 
Fora mest inspireret af i 2017?
Af at tænke på familiesammenføringen 
og glæden ved udsigten til alle de mulig-
heder, der ligger lige foran os. Og så var 
vores eget årsmøde og folkemødet altid en 
god inspirator.

Hvad har styrelsen haft særligt 
fokus på i 2017? 
Jeg mener, vi forsøger at være meget på 
forkant med de udfordringer, folkeop-
lysningen står overfor. Ud over alle de 
aftenskoleaktiviteter der ligger lige for, så 

FORMAND: 

Hvis vi ikke tror på, at fælles- 
skaber har værdi, så skal vi hellere  
finde på noget andet at lave.

Hans Grishauge er formand for Fora.  
Han er blevet bedt om at se tilbage på 2017 

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

Året har budt på Forafællesskaber, folkemødeinspiration 
og givet lyst til mere samarbejde        
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De er en del af Fora
Fora har 155 medlemsforeninger fordelt over hele landet. 

SÅDAN SER DET UD I FORA

Sådan fordeler foreningerne 
sig rundt i landet:
Sjælland og øerne 47
Fyn og øerne29
Jylland 79

43 foreninger har kun aktivi-
teter og ingen undervisning.

14 foreninger havde i 2017 
fleksibelt tilrettelagt under-
visning.

*Prikkerne på kortet viser, hvor Foras foreninger holder til.  
De store prikker betyder, at der er flere skoler i samme by.
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3 De er en del af Fora
 Fora har 155 medlemsforeninger fordelt over hele  
 landet. 

5 Hvis vi ikke tror på, at   
 fællesskaber har værdi,  
 skal vi hellere finde på  
 noget andet at lave
 Formanden ser tilbage på 2017

5 Et år med udfordringer,  
 udvikling og fremgang
 Sekretariatslederen beretter om 2017

8 Hvem blev også en del af  
 Fora i 2017?

9 Foras kurser for med-  
 lemsforeningerne i 2017
 Fora afholder i løbet af et år en hel del kurser for  
 medlemsforeningerne.

10 Ny puljestruktur
 Ny struktur på Foras puljer. Puljeudvalgets 
 beretning

11 Sådan blev Foras pulje  
 midler fordelt
 

12 Kommunikationen i Fora 
 Opsummering fra kommunikationsudvalget. 

13 Hvad ses og høres?

14 Kursus holder liv i hånd 
 værket og fornyer det
 Glade kursister afsluttede i 2017 deres efteruddan- 
 nelsesforløb i Frit Broderi.

15 Fagkursusstatistik

5914
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