
TEMA: Verdensmål

Foras landsmøde
11. maj – 12. maj

Hotel Svendborg



Lørdag
11.45 – 12.45  Ankomst og frokost

12.45- 13.00  Velkomst 

13.00 – 14.00  Verdensmålene – det handler også om dig og mig!
   v. Steen Hildebrandt, Ph.D. Professor, Aarhus Universitet

14.00 - 14.15   Pause

14.15 – 15.00  Bæredygtighed i Højskolerne, 
   v. Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent i 
   Folkehøjskolernes Forening

15.00 – 15.30  Kaffepause

15.30 – 17.00  Væredygtighed – den ultra-lokale bæredygtighed! 
   v. Christian Dietrichsen, Center for væredygtighed

17.00 – 17.15  Kort pause

17.15 – 18.00  BUG AMOK – udfordring til ganen, v. Charlotte Bay, insektkok
 
18.00 – 19.00  Pause

19.00 – 20.30  Middag
     Søndag 
7.30 – 9.00  Morgenmad

8.30 – 9.00   Indtjek til landsmødet

9.00 – 11.15  Formelle landsmøde med passende pauser

11.15 - 12.15   Aftenskolerne på nethinden – fælles synlighedsindsats, 
   v. Karina Willumsen, SIVIL  

12.15 – 12.30  Den nyvalgte styrelse præsenteres. 
   Afslutning v. den nyvalgte formand.

12.30    Frokostbolle og afgang

Verdensmålene 

Der er 17 af dem, og der er 169 delmål! De er formuleret i FN og 193 lande har sagt ja til at 
forpligte sig på dem. Det er FN’s verdensmål for en bæredygtig fremtid – af mange karakteri-
seret som den mest ambitiøse fælles kontrakt for verdens fremtid. Men det kan synes fjernt og 
uoverskueligt. Hvad har det overhovedet med os at gøre i Fora? I foreningerne? I folkeoplys-
ningen? Er det ikke bare noget politikerne skal tage sig af? Eller hvordan kan vi overhovedet 
bidrage på en meningsfuld måde?

Disse spørgsmål og mange flere sætter vi fokus på med verdensmålene som årets landsmø-
detema. Vi kommer fra det generelle og overordnede til det helt konkrete og nære. Og vi går 
forhåbentligt herfra klogere på hvad vi kan gøre og med inspiration til, hvordan vi kan komme 
i gang. 

TEMA

PROGRAM 



OPLÆGSHOLDERE

Verdensmålene – det handler også om dig og 
mig! v. Steen Hildebrandt, Ph.D. Professor,  
Aarhus Universitet

Verdensmålene er både en gave og en nødvendighed. 
De er så generelle, at vi måske dårligt kan se os selv i 
dem, men verdensmålene handler også om dig og mig, 
om hvad vi gør i Danmark, og de bør forpligte! Steen 
Hildebrandt beskæftiger sig til daglig intensivt med ver-
densmålene i en dansk kontekst. Han vil give os et ind-
blik i, hvorfor verdensmålene er så vigtige, hvorfor det er 
afgørende at vi handler, og hvordan vi i folkeoplysningen 
kan bidrage.

Bæredygtighed i Højskolerne, 
v. Johannes Schønau, bæredygtighedskonsulent 
i Folkehøjskolernes Forening

I Folkehøjskolerne er bæredygtighed et indsatsområde. 
Foreningen har formuleret en bæredygtighedsstrategi, 
og de har et bæredygtighedsnetværk, som skolerne kan 
blive medlem af, hvis de lever op til en række pejlemærker 
for bæredygtighed. Johannes Schønau vil fortælle os om 
deres arbejde, om hvordan det forpligter og om, hvordan 
man kan omsætte et måske lidt flyvsk begreb til konkret 
handling.

Væredygtighed – den ultra-lokale bæredygtig-
hed! v. Christian Dietrichsen, Center for  
væredygtighed

På Center for væredygtighed arbejder de med væredyg-
tighed som en tredje dimension til arbejdet med ver-
densmålene for en bæredygtig fremtid. Ud over den glo-
bale og den lokale tilføjer de den ultra-lokale dimension 
– den bevidsthedsmæssige dimension. Bevidstheden bag 
handlingen – hvorfor vi vælger at gøre det, vi nu vælger 
at gøre. Det giver verdensmålene en dybde og en relation 
til hvert enkelt menneske handlinger. Christian Dietrichsen 
vil fortælle os om begrebet og styre os gennem en lille 
workshop om, hvordan vi kan forbinde verdensmålene til 
os selv og vores arbejde i foreningerne og skolerne rundt 
om i landet. 



ANDRE INDSLAG

BUG AMOK – udfordring til ganen 
v. Charlotte Bay, insektkok

To milliarder spiser insekter hver dag på verdensplan. De 
er en fremragende smagsgiver, og de er både sunde og 
kan produceres bæredygtigt. Alligevel er det ikke lige na-
turligt for alle at spise insekter. Men vi skal da ikke snydes 
herhjemme!

Insektkok Charlotte Bay fra BUG AMOK kommer forbi og 
udfordrer vores madkultur og fortæller om, hvordan vi kan 
komme i gang med at lave mad med insekter, og hvorfor 
insekter er det mest klimavenlige valg af kød.

Aftenskolerne på nethinden – fælles synligheds-
indsats, v. Karina Willumsen, SIVIL  

Med en stor fælles indsats vil Fora sammen de øvrige 
landsdækkende oplysningsforbund børste støvet af af-
tenskolens rygte og vise, at vi leverer uundværlige bidrag 
til deltagernes liv, til fællesskabet og til samfundet. Kom-
munikationsbureauet SIVIL har hjulpet os med at udvikle 
indsatsen. Karina Willumsen kommer forbi og giver os 
en række gode råd og anbefalinger til, hvordan vi sikrer 
størst mulig synlighed med indsatsen. 



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. Indkomne forslag
 
8. Forelæggelse af udkast til budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse  
 af kontingent
 
9. Valg af Landsformand - på valg i ulige år
 Karen Maigaard genopstiller
 
10. (Ikke valg af næstformand – på valg i lige år)
 Hans Grishauge blev valgt i 2018 for to år til 2020
 
11. Valg af styrelsesmedlemmer og suppleanter til styrelsen
 
 Der skal vælges: 
 fem styrelsesmedlemmer for 2-årig periode
 tre 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 12. MAJ 2019, KL. 09.00



Dato og tid
Lørdag den 11. maj kl. 11.45  
Søndag den 12. maj kl. 12.30
 
Sted
Hotel Svendborg
Centrumpladsen 1,  
5700 Svendborg

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest 
torsdag den 11. april 

Tilmelding kan ske via dette link  
Tilmelding landsmøde 2019.

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/2019/landsmoede-2019/
mailto:solveig@fora.dk
mailto:marlene@fora.dk

