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LEDER

Folkeoplysningens 
moderne nødvendighed
Af Marlene Borst Hansen, formand for Fora

I Fora har vi sat ord på, hvordan vi 
opfatter folkeoplysningens moderne 
nødvendighed. Det har vi gjort, fordi vi 
mener, at folkeoplysningen er en vigtig 
del af det danske demokrati. Folkeop-
lysningen kan bygge bro, den kan berige 
vores hverdag, give os indsigt og udsyn, 
og den kan skabe fællesskaber.

Folkeoplysningens moderne nødven-
dighed handler om at engagere sig og 
tage ansvar – ikke bare for sig selv, men 
for fællesskabet. Det er en grundsten 
i et samfund som det danske. Når én 
bliver dygtigere eller stærkere, bliver 
fællesskabet stærkere. Når vi engagerer 
os i hinanden og bruger tid sammen, 
bliver fællesskabet stærkere. Sådan var 
det, da folkeoplysningen blev skabt – og 
det gælder stadig i dag. Men noget har 
ændret sig, og folkeoplysningen skal tage 
udfordringen op.

Vi lever i et samfund, der er stærkt 
individualiseret og fragmenteret. Med 
stærkt fokus på mål, resultater og kom-

petencer. Måden at deltage i fællesskaber 
på har ændret sig, både på grund af den 
teknologiske udvikling, og fordi vores 
tid uden for arbejde er under pres.

Vi er blevet mere ’serielt engagerede’: 
vi fordyber os i kortere tid ad gangen, 
i skiftende aktiviteter og i midlertidige 
fællesskaber, der passer ind i vores liv – 
nu og her.

Den virkelighed skal folkeoplysningen 
konstant forholde sig til, så relevansen 
bevares. Som samspil og som modvægt. 
Vi skal skabe interessante og engage-
rende rum og fællesskaber gennem 
tidssvarende tilbud, så fagenes indhold 
relateres til de aktuelle samfundsmæssige 
problemstillinger.

Da folkeoplysningen har andet indhold 
og formål end det formelle uddannel-
sessystems, kan og skal den bidrage til at 
skabe kunnen, klogskab og tillid mellem 
mennesker. Til gavn for fællesskabet.
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 Ubberup Højskole og formand for Folkehøj-
 skolernes Forening i Danmark.



s 4 s 5

NÆRVÆR OG ENGAGEMENT
Hovedstadens Husflid er meget mere end kursusudbud. 
Foreningen danner rammerne om et sted, hvor mennesker 
mødes og lærer i samvær - både om teknikker men også om 
hinanden. 

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

Hos Hovedstadens Husflid er de 
ikke i tvivl om, hvorfor med-
lemmerne kommer. Det gør 

de, fordi de vil være sammen med andre 
mennesker. De nye medlemmer tiltræk-
kes, fordi de vil lære noget nyt, men de 
kommer også i høj grad for samværets 
skyld og for intimiteten.

”Vi mener jo selv, at vi har fået skabt en 
forening i København, som på mange 
måder minder om det, man har på landet. 
Vi er lidt provinsielle, selvom vi bor i Ho-
vedstaden, og der er høj grad af intimitet i 
vores forening, og det vil folk rigtig gerne 
have,” fortæller formand, Anne Bamberg.

Udbredelse af viden og nærvær

”Folkeoplysning for mig er at få udbredt 
kendskab til praktisk håndværk og den 
kulturelle baggrund til alle grupper i sam-
fundet. I rigtig mange familier er der ikke 
tradition for at strikke eller brodere, og 
derfor er det vores rolle at formidle den 
viden og kunnen videre. Folkeoplysnin-
gen spiller også en stor rolle i forhold til 
det sociale aspekt. Vi, folkeoplysende for-
eninger, kan være en vej ind i samfundet. 
En måde at forstå, hvad der foregår i sam-
fundet, og hvordan det danske samfund 
hænger sammen; en vej til at få indblik i, 
hvad det er for et samfund, vi bor i. Vi vil 

gerne bidrage til, at folk får forståelse for 
hinanden. At de mødes. I foreningslivet 
har man mulighed for at lære noget om 
forskellighed,” mener formanden.

Anne Bamberg mener også, at foreninger 
som Hovedstadens Husflid er med til at 
skabe nærvær og knytte bånd mellem 
mennesker. 

”Vi oplever, at vores kursister er meget 
åbne over for hinanden. De udveksler 
personlige erfaringer og holdninger, og 
fordi de laver noget sammen, føler de 
fleste mennesker tillid til hinanden. De 
hjælper også hinanden med teknikker-
ne. Vi kan også se, at de ofte udveksler 
kontaktoplysninger, så de har mulighed 
for at komme i kontakt med hinanden 
efterfølgende,” forklarer Anne Bamberg.

For formanden af Hovedstadens Husflid 
er det vigtigt, at de folkeoplysende for-
eninger åbner deres døre for alle. Også for 
de flygtninge og indvandrere der kommer 
til Danmark. 

”Jeg synes, det er vigtigt, når mennesker 
på flugt - og indvandrere - kommer til 
Danmark, at vi byder dem ind i vores 
foreninger. Hvis vi bare kunne finde en 
indgang til de mennesker, ville vi lave 

nogle eftermiddage, hvor vi for eksem-
pel kunne se på ”vores” håndarbejde og 
”deres” håndarbejde. De her mennesker 
forlader jo ikke deres hjem for sjov. Der 
er al mulig god grund. Tænk at stå i et 
andet land mutters alene, og alt for mange 
kigger fjendtligt på een. Folkeoplysnin-
gen kan gøre en forskel her, og det mener 
jeg, vi bør gøre,” understreger Anne 
Bamberg.

Frisk pust fra verden omkring os

At vende blikket mod verden omkring 
os gælder også, når foreningen ser på un-
dervisere og ny inspiration. Hos Hoved-
stadens Husflid sørger de for at tiltrække 
udenlandske undervisere, for at kunne 
tilbyde deres medlemmer spændende 
inspiration fra udlandet. En stor del af 
de undervisere, der kommer på besøg, er 
nogle, som medlemmerne selv har opfor-
dret til at komme på visit. 

”Vi havde en japansk underviser på besøg 
i april og en islandsk i maj. Vi finder dem 
blandt andet over nettet og via fagblade. 
Derudover så har vi nogle interessegrup-
per inden for filtning, træarbejde og en 
mix-gruppe, som både har knipling, strik, 
patchwork og broderi. Det er ofte fra 
interessegrupperne, vi får opfordringer til 
at invitere bestemte undervisere. 
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Vi opfordrer altid medlemmerne til at 
byde ind. Der er jo ikke noget ved at være 
medlem, hvis man ikke bliver hørt og har 
indflydelse i foreningen, og vi har haft 
godt held med at have alle med,” fortæller 
Anne Bamberg.

En af måderne Hovedstadens Husflid 
får promoveret sine kurser er gennem 
Facebook. I forbindelse med en japansk 
undervisers besøg, manglede der en del 
tilmeldinger for at kunne afholde kurset, 
men et opslag på foreningens Facebook-
side resulterede i yderligere fem besatte 
pladser. På samme kursus endte der 
endda med at være venteliste på grund af 
opslaget på Facebook. Foreningen mener, 
at Facebook på mange måder er et aktivt 
supplement til foreningens hjemmeside.

Medlemmers engagement

Hos Hovedstadens Husflid er stort set 
alle medlemmer aktive i foreningen. Det 
er de enten gennem bestyrelsesarbej-
de, ved deltagelse i medlemsaftener, på 
foreningens kulturture, ved engagement 
i en af foreningens tre interessegrupper. 
Det store engagement handler meget om 
kursisternes introduktion til foreningen, 
mener Anne Bamberg.

”Når nye hold starter, er der altid en fra 
foreningen, der lige kommer forbi og 
fortæller lidt om Hovedstadens Husflid 
som forening. På den måde får vi altid 
fortalt om foreningen bag kurset, og det 
er en af grundene til, at vi løbende får 
nye medlemmer, tror jeg,” fortæller Anne 
Bamberg.

I dag er der 220 medlemmer af Hovedsta-
dens Husflid. For et par år siden, stod der 
dobbelt så mange optegnet som medlem-
mer, men langt de fleste af dem var ikke 
aktive i foreningen, så derfor blev der 
ryddet op i medlemslisten. I dag er i hvert 
fald 80 pct. af foreningens medlemmer 
aktive.

”Når vi ser os om efter nye medlemmer 
af bestyrelsen, ser vi efter nogen med 
engagement, og som har noget at bidrage 
med. Når der er nogen på valg, opfordrer 
vi altid til, at andre medlemmer forsøger 
at få en plads i bestyrelsen. Vi kan godt 
lide, når der er kampvalg,” fortæller Anne 
Bamberg.

Bevarelse af dansk kulturarv

Foreningen har en årlig tur for medlem-
mer til Sverige, men der er kun plads til 

30 personer og det er en meget eftertrag-
tet tur, som altid har venteliste. 
”Vi tager tre-fem dage til Sverige og 
rejser rundt i vores egen bus og besøger 
husflidsfolk, kunsthåndværkere og bor 
på vandrehjem. Om aftenen arrangerer 
vi fælles aktiviteter, så vi får altid hæklet, 
strikket og talt sammen,” fortæller Anne 
Bamberg.

Turen går til Sverige, fordi der er god 
inspiration at hente hos vores nordiske 
naboer. Svenskerne kan noget, vi kan lære 
af i den danske folkeoplysning i forhold 
til stolthed, bevarelse og dokumentation 
af dansk kulturarv, mener Anne Bam-
berg.

”Vi kan lære meget af svenskerne om at 
være stolte af vores håndværkstraditioner. 
I Sverige har den svenske husflidssam-
menslutning, der hedder Hemslöjd, 
for eksempel indsamlet, fotograferet, 
dokumenteret og derefter digitaliseret alle 
informationer omkring forskellige krea-
tive håndværk og håndværksteknikker. 
Det ville genialt, at lave noget lignende i 
Danmark, før nogle af de gamle traditio-
ner dør ud, ” mener Anne Bamberg.

Hovedstadens Husflid

• Hovedstadens Husflid blev dannet i 1987 og ideen 
til foreningen opstod blandt en gruppe der arbejde-
de for Valby Omsorgscenter (VOC), hvoraf den ene, 
Søren Bjørnøen, havde gået på Husflidshøjskolen i 
Kerteminde. Foreningen startede med at lave aktivi-
teter for folk fra omsorgscenteret, som hurtigt blev 
medlemmer af foreningen. Foreningens nuværende 
formand og skoleleder kom ind i foreningen gennem 
sin mor, der var tilknyttet omsorgscenteret og derfor 
begyndte i husflidsforeningen. 

• Hovedstadens Husflids medlemmer er fra 30 år 
og opefter. Der kommer omkring 25 medlemmer 
til medlemsaftenerne. Der er 16-18 personer i hver 
interessegruppe i foreningen, og foreningen har 220 
medlemmer i alt.

• Hovedstadens Husflid forsøger at få yngre menne-
sker ind i foreningen bl.a. ved at afholde endagskur-
ser, som passer bedre ind i en travl hverdag.

• Vil du læse mere om Hovedstadens Husflid, så 
besøg deres hjemmeside www.hovedstaden.husflid.dk 
eller kig forbi deres Facebookside.

Anne Bamberg er på nuværende tidspunkt både formand 

og skoleleder i Hovedstadens Husflid. 1. januar får foreningen 

Jette Braun som ny skoleleder.
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”Vi fokuserer på praktikantens kom-
petencer for at finde de kandidater, der 
matcher virksomhedens behov bedst. 
Og så bestræber vi os også på at etablere 
praktikker i flygtningenes lokalområ-
de, så praktikken også støtter op om, at 
flygtningene bliver en integreret del af 
lokalsamfundet”, forklarer Amanda Slet-
tebo. ”Og sideløbende med praktikken 
underviser vi hos FOKUS i det danske 
samfund og arbejdsmarked, så både prak-
tik og undervisning er med til at sikre 
vellykket integration.” 

På egne ben

”Kursisterne er i praktik minimum otte 
timer om ugen. Vi sørger for, at praktik-
kens arbejdstider fordeles, som det passer 
bedst med arbejdspladsen, med undervis-
ningstimerne og Sprogskolen. I kantinen 
på skolen passer det fx bedst med to dage 
á fire timer. Kursisterne er så glade for 
praktikken. Dels lærer de noget dansk, 
de kan forholde sig til rent fagligt, eller 
noget de har mere interesse i, og dels er de 
glade for at komme ud på egne ben og at 
være for ”sig selv” uden alle de andre på 
Sprogskolen”, slutter Amanda Slettebo.

Flygtninge kommer i praktik

I Aalborg er kommunen gået i samar-
bejde med Daghøjskolen FOKUS om 
erhvervspraktik for flygtninge. 

”FOKUS FlexPraktik er et projekt, hvor 
vi arbejder på at integrere nyankomne 
flygtninge i Aalborg Kommune,” fortæl-
ler Amanda Slettebo, som er vejleder og 
underviser på projektet. 

”Det er sådan, at sideløbende med 
danskundervisning på sprogskolen skal 
flygtningene lære om samfundet, og de 
skal have tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Så hos os får de undervisning i forskel-
lige fag, såsom matematik, samfund, IT 
og motion, og det bliver suppleret med 
sprogpraktikker,” fortæller Amanda 
Slettebo. På den måde kan den enkelte 
flygtning både bidrage til samfundet og 
samtidig få erfaring og tilknytning til 
arbejdsmarkedet. Lige nu er 19 flygtnin-
ge tilknyttet projektet. Der er en kursist 
fra Iran, tre fra Syrien og resten er fra 
Eritrea. 

”Flere af dem er startet i praktik på for-
skellige virksomheder, hvor de har været 

i en uge”, fortæller Amanda Slettebo. ”De 
er rigtig glade, de møder til tiden, og de 
arbejder hårdt. De er meget engagerede”, 
fortæller hun.

FOKUS FlexPraktiks ”filosofi” er, at 
praktikforløb er en vigtig del af integrati-
onen, fordi den enkelte får erfaring med 
at arbejde på en dansk arbejdsplads og 
også får brugt det danske sprog i arbejds-
sammenhæng. 

”Praktikforløbet er altafgørende for at 
skabe tilknytning til arbejdsmarkedet og 
på sigt for at flygtningene bliver selv-
forsørgende. Så målet er, at den enkelte 
får sproglige og faglige kompetencer, 
der styrker hans eller hendes mulighed 
for uddannelse eller beskæftigelse her i 
landet,” fortæller Amanda Slettebo. 

Virksomhedssamarbejde

En anden side af projektet er at opsøge 
virksomheder, som vil tage flygtningene 
i praktik. Der er brug for virksomheder, 
der ser mangfoldighed som en ressource, 
og som har lyst til at tage et medansvar 
for, at flygtningene bliver en del af det 
danske arbejdsmarked og på den måde 

bliver succesfuldt integreret i Aalborg 
Kommune. 
”Så når eller hvis en virksomhed siger ja 
til at have en sprogpraktikant, bidrager 
den også til den overordnede integration 
og tager på den måde et socialt ansvar, og 
det har stor betydning for den enkel-
te flygtning”, forklarer Amanda. ”En 
sidegevinst for virksomheden er, at den til 
gengæld får en synlig social profil, og den 
får tilført en kulturel mangfoldighed,” 
tilføjer hun. ”Vi har praktikaftaler med 
forskellige virksomheder. Fx har vi i øje-
blikket praktikanter hos café og bageri La 
Bontá, Fibertex personal Care, Himmer-
land Boligforening og på Nibe Skole. Vi 
har også fået aftale med et plejehjem, men 
praktikken er ikke startet endnu. Og så 
går det så godt hos La Bontá, at de gerne 
vil have en praktikant mere,” fortæller 
Amanda Slettebo. 

Det er vigtigt for FOKUS, at både virk-
somhed og praktikant får det bedste ud 
af praktikforløbet, så for at sikre et godt 
match mellem dem holdes der samtaler 
med de enkelte praktikanter, som skal 
fylde praktikpladsen ud. 

Af Henriette Corvinius Andersen, Foreningskonsulent i Fora

Flygtninge, som får asyl i Danmark, bliver sluset ud i 
kommunerne. Kommunerne skal så sørge for at finde 
boliger, og for at flygtningene bliver integreret i sam-
fundet – og det er her foreningerne kan spille en rolle.

Hvem kommer det til gavn?
Projektets målgruppe er primært flygtninge i Aalborg Kommune, 
som er omfattet af introduktionsforløb jf. integrationsloven. 
Tilbuddet er således primært målrettet nyankomne flygtninge, som 
sideløbende med danskundervisning på sprogskolen skal have 
indsigt i det danske samfund og tilknytning til det danske arbejds-
marked. Læs mere om FOKUS FlexPraktik her: 
http://fokus-folkeoplysning.dk/mere-info/fokus-flexpraktik/

Integrationsprojekt
FOKUS Folkeoplysning har netop igangsat et nyt projekt for 
flygtninge og indvandrere. Kaffé Fair, som er en del af FOKUS, 
starter projektet Kaffé Fair Integration, der tilbyder oplæring i 
køkkenet sideløbende med undervisning i fx dansk, matematik og 
vejledning i jobsøgning. Læs mere om Kaffé Fair her: 
www.kaffefair.dk.

Folkeoplysning for flygtninge
Fora er en del af initiativet Folkeoplysning for flygtninge, der 
blandt andet går ud på at tage godt imod de flygtninge, der er i 
Danmark. Kunne I tænke jer at lave projekter eller aktiviteter med 
og for flygtninge, så har I mulighed for at kontakte foreningskon-
sulent Henriette Corvinius Andersen på henriette@fora.dk for at få 
råd og vejledning. 
Læs mere om Folkeoplysning for flygtninge på:
www.dfs.dk/temaer/folkeoplysning-for-flygtninge

På billedet fra venstre: Amanda, vejleder på FOKUS FlexPraktik, 

Haben, Senait, Yodit, Muluberhan er fra Eritrea. 

Senait er ikke længere tilknyttet FOKUS, da hun er kommet videre i uddannelse.

Velkommen her
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Kernefortælling i Roskilde

Foras styrelse har taget initiativ til 
afholdelse af fyraftensmøder for Foras 
medlemsforeninger flere steder i landet. 
På fyraftensmøderne får medlemsfor-
eningerne lejlighed til at diskutere fælles 
udfordringer og syn på fremtidens mulig-
heder. Derudover er det meningen med 
møderne, at foreningerne kan tale med 
hinanden om, hvordan den nye kernefor-
tælling kan bruges til at styrke forenin-
gens position og fortælling lokalt.

”Det er vigtigt, at der er en god gensi-
dig kontakt mellem lokalforeninger og 
landsforbundet – et samarbejde der skal 
give fællesskab og nerve i folkeoplysnin-
gen,” udtaler næstformand i Fora, Hans 
Grishauge.

Hans Grishauge understreger, at det er 
vigtigt for Foras styrelse, at kernefortæl-
ling bliver brugt som tiltænkt. At den bli-
ver levende ved at fortælles og anvendes i 
foreningerne. 

”Det vil være omsonst at lave en ”for-
tælling” om landsforbundet Fora, hvis 
den fortælling ikke skal deles og drøftes 
med de foreninger, der tilsammen udgør 
Fora. Det er en kærkommen chance 
for samtaler om mål og midler i folke-
oplysningen, et oplysningsarbejde der i 
al sin mangfoldighed gerne skal pege i 
samme retning – demokratisk dannelse 
og medborgerskab. Vi ønsker at motivere 
til at danne nødvendige fællesskaber for 
mennesker, der vil medvirke og deltage 

og ikke blot se på. Og her må en styrelse 
ikke sidde og lumre med en række fine 
formuleringer, der ikke er i tråd med 
medlemsforeningerne. Derfor afholder vi 
de her samtalemøder om kernefortællin-
gen,” siger næstformanden.

Hans Grishauge opfordrer på vegne af 
styrelsen medlemsforeningerne til at tage 
kontakt til sekretariatet, hvis de gerne vil 
arbejde med kernefortællingen.
 
”Kontakt sekretariatet og sig at man 
gerne vil have et møde, gerne sammen 
med et par naboforeninger, så er der både 
styrelsesmedlemmer og gode folk fra se-
kretariatet, der gerne kommer,” fortæller 
Hans Grishauge.

Ole Schuldt-Larsen, Lejreegnens Husholdningsforening 
Hvorfor har du tilmeldt dig dette fyraftensmøde?
 - Jeg prøver at suge alt, hvad jeg kan. 

Kendte du til Foras kernefortælling før i aften? 
 - Nej.

Hvad kan du bedst lide i kernefortællingen?
 - Den har ikke bundfældet sig endnu. Det kommer nok langsomt. Vi var to afsted fra 
bestyrelsen. Min kollega Jeanette fik rigtig godt fat i det. Hun er også mere den kreativ, 
hvor jeg er bogholder.

Hvad har du hørt i dag, som I vil kunne bruge hjemme i jeres forening?
 - Det kan jeg ikke svare på. Vi ved, vi tager det op i bestyrelsen og snakker videre om 
det der. 

Lone Petersen, Vestsjællands Tekstil- og vævekreds 
Hvorfor har du tilmeldt dig dette fyraftensmøde?
 - Det er fordi, vi er nye i Fora, og vi har mange spørgsmål om hvordan og hvorledes. 
Vi er også lidt i tvivl, fordi vi ikke dyrker aftenskole. Vi dyrker undervisning, men ikke 
aftenskole

Kendte du til Foras kernefortælling før i aften? 
 - Nej, men vi havde bestyrelsesmøde onsdag og fortalte de andre om mødet.

Hvad kan du huske fra kernefortællingen? 
 - Kernen, med hvad Fora stod for og ville, var bare så god.

Hvad har du hørt i dag, som I vil kunne bruge hjemme i jeres forening?
 - Ja det synes jeg, der var da nogen der fortalte nogle positive ting. Bl.a. mødte vi en 
væveforening fra Nordsjælland og vi snakkede lidt samme – og det kan være rigtig 
godt, også at høre hvad de gør for at få de unge til. Vi kan arbejde videre med kernefor-
tællingen på nogle måder. Vi ved, hvem vi kan kontakte og få besøg af. 

Kirsten Hansen, Halsnæs Husflid

Hvorfor har du tilmeldt dig dette fyraftensmøde?
 - For at være orienteret om, hvad der sker i Fora. Vi var tre afsted fra foreningen.

Kendte du til Foras kernefortælling før i aften?
 - Jeg har hørt om den på sidste Landsmøde. 

Hvad kan du bedst lide i kernefortællingen?
 - Det ved jeg ikke lige. 

Hvad har du hørt i dag, som I vil kunne bruge hjemme i jeres forening?
 - Det ved jeg ikke, men vi vil gerne arbejde videre med kernefortællingen, men har 
måske brug for hjælp.

I Fora har vi fået udformet en kernefortælling, som fortæller, 
hvordan vi i Fora ønsker at arbejde med folkeoplysning. Den 
fortælling er foreningerne en del af og kan drage nytte af.

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

I Roskilde var der også oplæg af Jesper Øland. Jesper er ansat som forstander på 

den kommende Roskilde Festival Højskole - højskolen for frivillighed og medborger-

skab.
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UNDERVISERNE 
- VORES VIGTIGSTE RESSOURCE
Underviserne er vores vigtigste ressource. Og alle ved, hvor 
afgørende det er at have gode undervisere. Derfor skal  
kvalificeringen af vores undervisere også stå højt på vores 
dagsorden.

Af Marlene Berth Nielsen, Souschef og udviklingskonsulent i Fora

Ansigtet udadtil
Det mest ”levende” møde med forenin-
gen har kursisten med underviseren. De 
er vores ansigt udadtil. Nogle steder er 
kursisterne så heldige, at de også møder 
skolelederen eller et bestyrelsesmedlem, 
der kommer og byder dem velkommen 
ved kursusstart og fortæller dem, hvad 
det er for en forening, der udbyder deres 
kursus. Men de fleste kursister møder 
fortrinsvis foreningen på internettet – på 
hjemmesiden, når de køber et kursus. Og 
det gør de fleste uden megen tanke på, 
hvem foreningen er, og hvad den står for. 
Altså bliver underviserne foreningens for-
længede arm. De giver kvalitet til mødet, 

til faget og til det ”produkt”(= kursus), 
som en borger har betalt penge for. 

Ingen krav

Når jeg er på besøg hos jer foreninger 
og snakker med jer om, hvor vigtige 
underviserne er, lægger I vægt på, at de 
skal være knaldgode til deres fag. Men 
mange stiller ikke krav til underviser-
ne om at bruge et par minutter på at 
fortælle om foreningen. Og I tager ikke 
en snak med underviserne om, at når man 
underviser i en folkeoplysende forening, 
så er man i en særlig sammenhæng, hvor 
det sociale – samtalen, og deltagerindfly-
delsen er en vigtig del. Måske er det én af 

grundene til de noget kritiske resultater 
om kursisternes manglende indflydelse 
på indhold og aktivitet, som er kommet 
frem i Bjarne Ibsens nye undersøgelse om 
folkeoplysningens betydning for demo-
kratisk deltagelse (omtalt i sidste nummer 
af Magasinet). Det er forsvindende få 
kursister, der oplever at have indflydelse 
og tage medansvar – et sted, vi burde have 
rigtig gode resultater, når nu vi er en del 
af den folkeoplysende verden. 

Folkeoplysende værdier

I vores iver efter at få de bedste under-
visere rent fagligt, har vi måske gennem 
årene glemt at stille nogle basale krav til 

Fakta
Med støtte fra Kulturministeriet udvikler DFS Folkeoplys-
ningens GrundKursus – FGK. Med i udviklingen er undervi-
sere fra alle fem oplysningsforbund, som dels bidrager til 
kvalificeringen af kursusmaterialet og –forløbet, dels selv 
bliver uddannet til at kunne undervise på FGK. Landsfor-
bundet og medlemsforeningerne skal fra sommeren 2016 
skal udbyde FGK til vores undervisere landet over. I Fora er 
vi fem, der uddannes til at kunne undervise. 

underviserne om at repræsentere vores 
forening, når de underviser hos os, og 
tænke og se sig som folkeoplysere, når 
de underviser i aftenskolen. Vi skal 
snakke om i foreningen – og allerhelst 
med underviserne – hvordan vi kan lave 
undervisning, der i højere grad tager 
udgangspunkt i folks liv og hverdag, og 
hvor kursisterne i højere grad oplever sig 
involveret.
 
Folkeoplysningens grundkursus

Et sted at starte er med det kommende 
”grundkursus i folkeoplysning”, som 
vores paraplyorganisation Dansk Folke-
oplysnings Samråd i øjeblikket udvikler. 

Formålet med kurset er at styrke primært 
nye underviseres identitet og bevidsthed 
om at være en del af folkeoplysningen, 
give dem en introduktion til voksenpæ-
dagogik og give dem mulighed for at 
idéudveksle og sparre med hinanden. Der 
er jo ikke nogen formelle krav omkring 
det at være underviser i en aftenskole. Det 
er alene op til skolelederens vurdering, 
om en underviser ”passer til” at undervise 
i aftenskolen. 

Vi vil have folkeoplysere

Med det nye kursus får alle aftenskoler 
i landet mulighed for at tilbyde deres 
undervisere en introduktion til den sær-

lige verden, de træder ind i, når de bliver 
undervisere i aftenskolen. De folkeoply-
sende værdier er vores eksistensgrundlag 
og vores livsvilkår. Dem skal vi værne om. 
Dem skal vi være stolte af. Og dem skal vi 
holde frem foran os, når vi fortæller, hvad 
der er det særlige i vores foreninger. Med 
det nye kursus får vi alletiders mulighed 
for at gøre nye undervisere (og gamle 
der trænger) til folkeoplysere, og ikke 
kun undervisere i aftenskolen.  Vi håber, 
at alle foreninger vil tage godt imod det 
nye tilbud og anbefale og støtte op om 
at sende jeres undervisere på FGK. Det 
handler om stolthed for den folkeoplysen-
de tradition, vi er videreførere af!

Foto: Dorthe Lykke Olesen, LOF

Konsulenter fra oplysningsforbundene og DFS evaluerer.

Foto: Dorthe Lykke Olesen, LOF
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at det drejer sig om omkring 6 pct. af alle 
unge (uanset alder). I den seneste større 
undersøgelse fra Mary Fonden fra 2015, 
anslår man, at det drejer sig om 64.000 
mellem 16 og 29 år, der føler sig ensomme 
hver dag eller næsten hver dag og har 
gjort det i en længere periode,” forklarer 
Rillo Snerup Rud som er sekretariatsleder 
i Ventilen Danmark. 

For den ældre del af befolkningen er 
tallene også høje. Her estimeres det, at 
omkring 32.000 ældre over 65 år føler sig 
ensomme. 

”Det er Folkebevægelsen mod ensomheds 
vision at halvere antallet af ensomme 
danskere inden 2020 fra 212.000 danske-
re1 i 4. kvartal 2014 til 106.000 i 2020,” 
fortæller Ingrid Branner, der arbejder 
som socialhumanitær konsulent i Frivilli-
gafdelingen i Ældresagen.

”Det er individuelt, hvad den ensomme 
har brug for. Men det er kendetegnende 
for mange unge og voksne, for den sags 
skyld, der har følt sig ensomme gennem 
længere tid, at de mister selvværd og troen 

på at andre vil dem det godt. Det betyder, 
at de trækker sig fra sociale situationer, 
bliver ”stille” og måske endda siger ”nej”, 
hvis andre inviterer dem til en kop kaffe, 
eller forsøger at inkludere dem. Så man 
kan sige at de, der føler sig ensomme har 
brug for, at alle gør en indsats for at vores 
grupper og fællesskaber inkluderer alle 
– også de stille. Og brug for eksplicit at 
blive inviteret med – også selvom de har 
sagt nej mange gange. Og så synes de – 
ligesom alle vi andre – at det er dejligt, at 
nogen en gang i mellem spørger, hvordan 
de har det. Også selvom svaret måske 
ikke bliver helt ærligt,” forklarer Rillo 
Snerup Rud. 

”Ensomhed er den uønskede følelse, der 
opstår, når ens relationer ikke modsvarer 
de sociale behov. Man kan føle dig ensom 
både, når man er alene, og når man er 
sammen med andre – uanset alder og 
livssituation. Alle kender det, at føle sig 
alene. Følelsen af ikke helt at turde nær-
me sig de andre af frygt for at blive afvist. 
Eller følelsen af kun at være en tålt del af 
selskabet.

Følelsen af ensomheden sniger sig ind i 
ethvert menneskeliv og kan have forskel-
lige ansigter – men vi kender den alle. 
Og heldigvis forsvinder den for de fleste 
lige så hurtigt, som den er kommet. Hos 
nogen sætter den sig dog fast. Når den gør 
det, og opleves intenst og gennem længere 
tid, bliver den uønsket. Så har den almin-
delige følelse udviklet sig til en tilstand, 
der er farlig for både psyke og krop,” 
understreger Rillo Rillo Snerup Rud. 

Hos Ældresagen er Ingrid Branner enig. 
”Når ensomheden bider sig fast og bliver 
langvarig, kan den få alvorlige konse-
kvenser og blive en ond cirkel. Ensomhed 
bliver farlig, når den begrænser. Når man 
ændrer adfærd eller får vanskeligere ved 
at være sammen med andre, fordi man 
tror, at man ikke har noget at tilbyde. 
Ensomhed ødelægger ikke bare livskva-
liteten, men kan være direkte skadelig 
for helbredet. Det sidestilles med at være 
storryger. Der ses blandt andet en større 
forekomst af hjerte-kar-sygdomme, 
depression og f.eks. Alzheimer,” fortæller 
hun.

Folkebevægelsen mod ensomhed
Folkeoplysning handler om forpligtende fællesskaber, hvor  
ingen lades i stikken. Hvor vi lærer og udvikler os i fællesskab. 
 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) 
har valgt at være med i en ny folkebevæ-
gelse mod ensomhed, og det har folkeop-
lysningens paraplyorganisation, fordi der 
er behov for fokus på området.  

Hver tyvende dansker

210.000 voksne føler sig ensomme viser en 
undersøgelse bestilt af Mary Fonden. Det 
er næsten hver tyvende dansker. Ensom-
hed rammer mennesker i alle aldre, og 
derfor er organisationer som Ventilen, 
som arbejder med unge ensomme og 

Ældresagen også gået med i Folkebevæ-
gelsen mod ensomhed. 

Ventilen driver 14 mødesteder rundt 
om i landet for ensomme unge, hvor de 
kan komme en til to gange om ugen og 
være en del af et fællesskab med jævn-
aldrende, der også kender til ensomhed. 
Mødestederne er drevet af unge, socialt 
ressourcestærke, frivillige, der hjælper de 
unge med at sikre at tonen er god. At alle 
føler sig velkomne. At der er en aktivitet 
hver gang. Mødestedet skal fungere som 

et trygt øverum, hvor de unge kan øve 
sig i at være sammen med jævnaldrende, 
danne og udvikle relationer.

”Vi arbejder ud fra den definition af 
ensomhed, når ens sociale relationer ikke 
lever op til ens behov. En negativ følelse, 
som alle kender til og oplever en gang i 
mellem og i kortere perioder – men som 
bliver skadelig, hvis den får lov at blive 
langvarig. Det interessante er altså hvor 
mange langvarigt ensomme unge, der er. 
Her siger de fleste undersøgelser, 

Folkebevægelsen mod Ensomhed

Kunne jeres forening tænke sig at være en del af Folkebe-
vægelsen mod Ensomhed, så er I velkomne til at kontakte 
projektleder for Folkebevægelsen mod ensomhed: Ania 
Stoltz-Andersen, asa@kbkbh.dk. Alle kan være med til at 
tale om ensomhed og bryde tabuet. Til at række ud og 
invitere andre ind i et fællessakab. 

Flere end 60 organisationer, foreninger, skoler, kommuner 
og virksomheder er for første gang nogensinde gået sam-
men for at skabe Folkebevægelsen mod Ensomhed. Det er 
organisationer og foreninger, der er enige om, at ensom-
hed er et problem, vi alle kan gøre noget ved. Det gøres på 
forskellige måder – og i fællesskab i Folkebevægelsen.

På Facebook kan I finde Folkebevægelsen mod Ensomhed 
og følge de forskellige begivenheder og events, som Fol-
kebevægelsen mod Ensomhed rummer. Der vil også være 
historier om ensomhedens mange ansigter. Fra folkeoplys-
ningens side kan vi også bidrage med konkrete historier 
om ensomhed og om, hvordan man kan håndtere det. Send 
derfor meget gerne forslag til cases eller personlige histori-
er fra jeres virke i folkeoplysningen. Forslagene kan sendes 
til DFS til Trine Bendix på tbk@dfs.dk.

Vil I være en del af folkebevægelsen mod ensomhed?

Unge og ensomhed 
Kunne jeres forening være interesseret i at arbejde 
sammen med Ventilen eller høre mere om deres 
arbejde, så er I velkomne til at kontakte Ventilen på 
info@ventilen.dk. De vil meget gerne fortælle mere 
om, hvad de laver, og forsøge at inspirere til at 
arbejde med emnet ensomhed.

Ældre og ensomhed
• Mere end 3.000 ældre indlægges årligt på grund  
 af svage relationer.
• Lægerne kontaktes op mod 100.000 gange af  
 ældre, der bare trænger til en at snakke med. 
• Hver femte over 80 år i dag får antidepressiv  
 medicin.
• 1.500-2.000 ældre hvert år dør på grund af svage  
 sociale relationer. 
• 275 af dem begår selvmord.

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed (2013) 
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Det toårige projekt om frivillige i aften-
skolen, som Fora har lavet i samarbejde 
med LOF, er ved at nå sin afslutning. 
Seks foreninger har gennem et år arbejdet 
med forskellige værktøjer, der skal for-
berede og udvikle foreningen til at blive 
bedre til at arbejde med frivillige. Og det 
uanset om man fokuserer på at finde et 
nyt medlem til bestyrelsen, eller om man 
vil have frivillige i og omkring foreningen 
til at løfte forskellige relevante opgaver. 

Kernefortælling og værdier

Som Flemming Christensen, der har 
deltaget i projektet påpeger i sin lille 
beretning på næste side, så er det helt 
grundlæggende, at foreningen starter 
med at finde ud af sine værdier og sit 
ståsted – Hvem er vi, og hvor vil vi hen? 
For hvordan rekruttere frivillige til en 
opgave eller til bestyrelsen, hvis ikke vi 
kan sige noget om, hvad det er for en for-
ening, man bliver en del af, og hvad det 
er for en overordnet opgave, man er med 
til at løfte. Hvis folk skal yde en frivillig 
indsats, så vil man gerne vide, hvorfor det 
er vigtigt – hvor peger det hen. Erfarin-
gerne fra projektet fortæller, at det ikke er 
særlig tit, at en bestyrelse bruger tid på at 
tale om deres værdier og ambitioner. Men 
det er også en pointe, at når det gøres, så 
opleves det værdifuldt og brugbart. Det 
løfter engagementet internt i foreningen, 
og det giver noget, man kan fortælle om-
verdenen om. Det er fundamentet.

Opgaver og årshjul

Når fundamentet er støbt er de næste 
elementer at finde ud af, hvad det faktisk 
er, man gerne vil have frivillige til. Og 
det handler om at kigge på den måde, 

foreningen og bestyrelsen fungerer på, og 
gøre det synligt for alle. Kirsten Hansen 
fra Skolen for kreativ fritid, der også 
har været i projektet fortæller: ”Vi har 
fået øjnene op for vigtigheden i at få talt 
tingene igennem og få dokumenteret de 
ting, der føles som selvfølgeligheder i 
det daglige. I virkeligheden er det ikke 
alle, der er bekendt med det jeg eller 
andre har i hovedet. Og det giver også en 
lettere overgang for nye i bestyrelsen.” 
Kirsten rammer hovedet på sømmet her. 
Erfaringerne generelt er, at man i rigtig 
mange foreninger ikke har et fælles over-
blik over årets gang i foreningen, eller 
hvem der løser hvilke opgaver. Det gør 
foreningen meget skrøbelig, hvis alt det, 
der får tingene til at fungere, kun ligger 
i hovedet på en enkelt, på få ledere eller 
medlemmer. 

Kommunikation

Når man i bestyrelsen har skabt overblik-
ket over organisationen - hvordan besty-
relsen arbejder, hvilke opgaver der er, og 
hvilken struktur man har, så kan man 
begynde at vende blikket ud af. Så skal 
man begynde at koncentrere sig om, hvor 
man kan få fat i nogle frivillige, hvordan 
man vil henvende sig til dem, hvordan 
man modtager frivillige i foreningen 
osv. Tænk bare på, hvordan det mon er 
at være nyt bestyrelsesmedlem i jeres 
forening. Også her har projektet udviklet 
værktøjer, der kan hjælpe bestyrelserne. 
Fx hvordan kan bestyrelsens netværk 
udgøre en ressource for rekruttering af 
frivillige, hvordan slår man et frivilligjob 
op, hvordan kommunikerer vi til og med 
omverdenen.

Det kan synes, som en ordentlig mund-
fuld. Skal man virkelig igennem alt dette, 
før man kan fange et nyt bestyrelsesmed-
lem eller et par frivillige? Og nej, det skal 
man selvfølgelig ikke på én gang! Men 
det er en proces, man stille og roligt kan 
starte, og som kan hjælpe foreningen til 
at tænke på en lidt anderledes måde og 
for omverdenen fremstå med en tydeli-
gere profil. ”Det er bare med at komme 
i gang – alene diskussionen om hvem vi 
er, og hvad vi vil, er meget værd”, svarer 
Kirsten på spørgsmålet om et godt råd til 
andre foreninger. 

Fakta
Værktøjerne i projektet vil komme til at 
ligge på Foras hjemmeside og kan bru-
ges af alle foreninger. De mest grund-
læggende af værktøjerne vil også blive 
formidlet elektronisk som videoer. 
Endelig er foreningen velkommen til at 
kontakte Marlene Berth Nielsen på se-
kretariatet, hvis I ønsker sparring eller 
hjælp til at komme i gang.

TAG 
TRE 

SKRIDT

Der er tre vigtige steps at komme  
igennem, hvis vi vil blive bedre til at 
rekruttere nye folk til vores bestyrelser 
og få flere frivillige i aftenskolen. 
Det handler om kernefortælling, 
organisation og kommunikation.

Af Marlene Berth Nielsen, Souschef og udviklingskonsulent i Fora

Kig indad!
En beretning fra en deltager i frivillighedsprojektet.

Af Flemming Christensen, bestyrelsesmedlem i Holbo Herred Væveforening

I vores bestyrelse havde vi fået opbygget 
en frustration over medlemstilbagegang 
og manglende tilgang af nye medlemmer. 
Dette kan rigtig mange foreninger sikkert 
nikke genkendende til, og det fik os til at 
reflektere over, hvad vi ikke gjorde godt 
nok for at tiltrække nye medlemmer.
Vi fik derfor hjælp af udviklingskon-
sulent Marlene Berth Nielsen fra Foras 
sekretariat til at komme i gang med at 
finde ud af, hvem vi egentlig er og der-
med reflektere over, hvad vi er gode til, og 
hvad der kan gøres bedre. Det var noget, 
vi ikke havde gjort i lang tid.

Efterfølgende blev vi inviteret med 
i frivillighedsprojektet, hvor vi blev 
”tvunget” til at se indad i foreningen. Det 
har resulteret i, at vi for det første har 
fået lavet vores egen ”kernefortælling”, 
som straks blev en vigtig del af brochure/
flyer til uddeling alle tænkelige steder, og 
indgår på hjemmeside og Facebook. Det 
er blevet den fælles fortælling om for-
eningen, og den samme fortælling ALLE 
kommer med. 

Vi har i større og mindre grad arbejdet 
med de øvrige værktøjer i frivilligheds-

projektet, og det er vores agt at arbejde 
videre! 
Indtil videre er det alene bestyrelsen, 
der har arbejdet med værktøjerne og 
dermed været med i projektet. Jeg mener 
at kunne sige, at det har været givtigt at 
blive ”tvunget” til at se indad. Arbejdet 
med frivillige og medlemmer var i starten 
lidt svært, fordi vi var vant til at tænke i 
andre baner. Efterhånden har deltagelse 
i projektet hjulpet til at se en større sam-
menhæng.

Mine råd til andre foreninger, som er i samme 
situation, som vi har været, er: 

• at det er vigtigt at starte med at se indad, og få beskre-
vet hvem I er, hvad I står for, hvad I er gode til – kernefor-
tællingen i al sin enkelthed! Det skaber dels større internt 
sammenhold i foreningen, og dels tydeliggøres dette over 
for omverdenen. Derved skabes interesse for foreningen. 

• Lav et årshjul/årsplan, hvor alle - både bestyrelse, med-
lemmer og undervisere - tydeligt har overblik over, hvad der 
sker i foreningen og hvornår. Årshjulet kan lægges på både 
hjemmeside og facebookside, så interesserede i foreningen 
er opdaterede. 

• Det er vigtigt, at bestyrelsen ikke ”falder tilbage i stolen, 
og gør som vi plejer” og ikke bliver alt for navlebeskuende 
ved kun at drøfte hverdagens små trivialiteter. Vi skal hele 
tiden arbejde med at være visionære og give os tid til at 
”tænke tanker”. 

Alle værktøjerne supplerer selvfølgelig hinanden. Men dette 
er efter min opfattelse, det vigtigste sted at starte. 
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Syv aftenskoler, en ildsjæl og en 
kommune blev hædret med en pris. 
Foreningsfolk fra hele landet sam-

ledes i festligt lag for at fejre den danske 
folkeoplysning.

”Det er helt enestående, at så stor en del 
af befolkningen deltager, og det kan kun 
lade sig gøre ved, at der er ildsjæle og 
dygtige organisatorer og dygtige under-
visere, som tilbyder sig. De bliver ikke 
rige af det. Det ved jeg, men de får også 
en tilfredsstillelse ved det, fordi der er 
ikke noget dejligere end at være en god 
underviser, og mærke taknemmelighed 

og mærke at man flytter noget (…) Jeg 
ved godt, der er en særlig ildsjælepris, 
men alle er jo ildsjæle, når de beskæf-
tiger sig med voksenundervisning på 
aftenskoler,” lød det fra kulturminister 
Bertel Haarder, som deltog via video ved 
festlighederne. 

Hele dagen igennem var der fokus på 
aftenskolernes store indsats, og det aftryk 
aftenskolen sætter i folks liv. Både fagligt 
og personligt. 

FO-Aarhus vandt i år Den debatska-
bende pris for i særlig grad at have stillet 

skarpt på debatskabelse i 2014. FO-Aar-
hus har huset flere debatarrangementer i 
samarbejde med Aarhus Stiftstidende og 
har blandt andet lagt rum og faciliteter 
til det, der nu hedder Stiften Loungen 
- Aarhus' nye offentlige rum for debat. 
Der er arrangeret debatmøder, hvor Aar-
hus Stiftstidendes 12 udnævnte "ambas-
sadører", skaber debat med vidende og 
holdningstunge paneldeltagere. Desuden 
har FO-Aarhus og Stiften indgået et 
samarbejde med Livemagasinet, som er 
et journalistisk sceneshow, der inviterer 
publikum ind til et nærværende møde 
med journalister og kilder.

FEJRING AF 
AFTENSKOLERNE
Fredag den 14. august var der for anden gang Aftenskolernes 
Pris – en prisuddelingsfest for alle, der arbejder med 
aftenskoler i Danmark. 
 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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Vinderne af priserne:

Handicapprisen: Bifrost FOF Randers
Den debatskabende pris: FO-Aarhus
Partnerskabsprisen: DOF Helsingør
Den innovative pris: Aftenskolen Salto
Integrationsprisen: FOF København
Underviserprisen: Ada Samsø, FOF Djursland
Aftenskolens ildsjæl: Programudvalget for 
senioruniversitet AOF- Horsens Hedensted
Årets aftenskole: Rytmisk Center, DOF
Årets aftenskolekommune: Kolding Kommune

Nominerede Fora-foreninger:

Fora København for Madskolen til den innovative pris
FO-Aarhus for sine debatskabende aktiviteter

Kalender 2015-2016
Fyraftensmøder for nye
bestyrelsesmedlemmer

Møderne er en introduktion til den 
folkeoplysende verden, man er 
blevet en del af, samt til Fora som 
oplysningsforbund. Hvis du vil vide 
mere, er du velkommen til at skrive 
til foreningskonsulent Henriette på 
mail: henriette@fora.dk. 
Invitationerne er sendt ud per-
sonligt, og hvis du mener at være 
blevet overset, er du velkommen 
til at tilmelde dig hos Solveig på 
solveig@fora.dk. Der er tilmel-
dingsfrist til alle tre møder man-
dag den 5. oktober.

Onsdag den 7/10 hos Fora på 
Gammel Kongevej 39G, 

I Nordjylland:
Mandag den 26/10 hos  
Hals Husflid 

Fyn/i Sydjylland: 
Onsdag den 11/11 i Søndersø hos 
FO Nordfyn. 

Hvordan byder vi flygtninge vel-
kommen?

Under initiativet Folkeoplysning 
for flygtninge er alle foreninger 
blevet inviteret til regionale  
inspirationsmøder. Møderne skal 
bruges til oplæg, erfaringsudveks-
ling, til at danne netværk og skabe 
aktiviteter lokalt på tværs af for-
eninger, organisationer, kommuner 
m.v. Der har været afholdt et møde 
på Vrå Højskole i juni måned og de 
næste møder er fastsat til den 21. 
september på Faksehus Efterskole, 
den 8. oktober på Brenderup  
Højskole, den 20. oktober på 
Skolen for kreativ fritid i Viborg 
og den 29. oktober på Vartov i 
København.

DOFO-kurser

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

Kurser i Foraweb

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

Forløb med udvikling af bestyrel-
sen/foreningen

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

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

2016

Landsmøde 2016
21. – 22. maj 2016 på  
Golf Hotel Viborg
Sæt allerede nu X i kalenderen 

Fleksibel workshopdag 2016

Lørdag den 12. november 2016
Centralt i landet (ikke fastlagt)

2015

Oktober: 
7. oktober 2015
Fyraftensmøder for nye 
bestyrelsesmedlemmer 
- Fora på Gammel Kongevej 39G

8. oktober 2015
Folkeoplysning for flygtninge, 
regionsmøde 
- Brenderup Højskole

20. oktober 2015
Folkeoplysning for flygtninge,  
regionsmøde 
- Skolen for Kreativ Fritid i Viborg

26.oktober 2015
Fyraftensmøder for nye 
bestyrelsesmedlemmer 
- hos Hals Husflid, Nordjylland 

29. oktober 2015
Folkeoplysning for flygtninge,
regionsmøde 
- Vartov, København.
 

November:
11. november 2015
Fyraftensmøder for nye 
bestyrelsesmedlemmer 
- Søndersø hos FO Nordfyn 

14. november 2015 
Fleksibel workshopdag
- Hornstrup Kursuscenter, Vejle 

2016

Maj:
21. – 22. maj 2016
Landsmøde

November:
12. november 2016 
Fleksibel workshopdag
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Animationsfilm om folkeoplysningen
Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) har produce-
ret en animationsfilm om folkeoplysningens historie. 
På syv minutter bevæger vi os fra Grundtvigs opgør 
med den sorte skole i 1800-tallet til dagens brogede 
billede af folkeoplysende aktiviteter. Filmen er en 
del af undervisningsmaterialet til Folkeoplysningens 
Grundkursus (FGK), som bliver et nyt tilbud - i før-
ste omgang til undervisere i aftenskolen. Formålet 
er at give nye undervisere en introduktion til folke-
oplysningens rammer, værdier og rolle. (se side 12).
Se filmen under nyheder på www.fora.dk

Agnete Andersson er fyldt 80 år

Agnete Andersson fyldte 15. september 80 år. Agne-
te Andersson har siddet i Foras styrelse, har været 
en del af Internationalt udvalg og er i dag formand 
for NETOP Furesø og NETOP Frederikssund. Agnete 
Andersson har været involveret i både folkeskolen, 
menighedsrådsarbejde, folkeoplysning, integratio-
nen af nydanskere, demokratisering og mellemfolke-
lig forståelse.

Agnete Andersson er desuden lige blevet hædret 
med Förbundet Nordisk Vuxenupplysnings (FNV) 
”Folkbildningsprisen” for sit mangeårige engage-
ment i forskelligartede folkeoplysningsaktiviteter, 
men i særdeleshed for sin store indsats for den 
lokale integration af flygtninge og indvandrere. Ag-
nete har fået ny-danskere og gammel-danskere til 
at mødes i ægte kulturmøder til gensidig glæde og 
udbytte på mange måder. Samtidig har hun gennem 
mange forskellige EU projekter fået folk i Europa til 
at knytte bånd og skabt forståelse for forskellighe-
der. Agnete Andersson har altid været og er stadig 
særdeles aktiv.

Folkeoplysningspuljer i Kulturstyrelsen er 
åbne for ansøgninger

Frem til den 19. oktober har Kulturstyrelsen åbent 
for ansøgninger fra folkeoplysende foreninger til 
projekter på mellem 15.000 og 200.000 kr. indenfor 
to indsatsområder:
Foreningers samarbejde med folkeskolen åben skole 
eller til inddragelse af nye brugergrupper i folkeop-
lysningen, fx socialt svage børn, unge, nydanskere 
og andre. 
For at komme i betragtning skal projektet have en 
egenfinansiering og/eller finansiering fra anden side 
på min. 30 %. Foreningen kan stå som ansøger til 
projektet, men Foras konsulenter er gerne behjæl-
pelige med formuleringer eller anden rådgivning 
omkring ansøgning.

Der er i alt 2 mio. kr. i puljen. Sidste år fik tre af 
Foras foreninger støtte fra puljen til kulturudstilling, 
kurser for frivillige samt en eksempelsamling på 
partnerskaber i folkeoplysningen under temaerne 
nye måder at gribe folkeoplysningen an på og folke-
oplysningens rolle i civilsamfundet. 
Læs mere om puljen her: http://www.kulturstyrelsen.
dk/tilskud-tilladelser/stamside/tilskud/folkeoplys-
ningspuljen. Her kan du også finde en oversigt over, 
hvilke projekter der blev støttet i 2014.

Nyt medlem af Fora
Fora kan byde velkommen til Ishøj Oplysnings For-
bund, som har valgt at blive medlem hos os. Aften-
skolen udbyder kurser i almene aftenskolefag. Fora 
kan samtidigt føje en ny kommune til listen over 
kommuner, vi har aktiviteter i. 
Vi ser frem til samarbejdet.

Ny cafe for flygtninge i Aarhus

Den 30. september 2015 åbner en café for nyan-
komne flygtninge i FO Byen på Vester Allé i Aar-
hus. Caféen skal være et sted, hvor man kan få en 
kop kaffe, en snak, networke og få information om 
det danske samfund, om regler og frivillige tilbud. 
Cafeen er kommet op at stå på baggrund af et 
Humanitært Folkemøde og som et bredt samarbej-
de mellem frivillige og folkeoplysende foreninger, 
Venligboerne og Aarhus Kommune – og altså også 
FO-Aarhus, som lægger lokaler til caféen. 

Stort & småt

Den 14. november afholdes Foras årlige 

inspirationsdag for skoleledere og bestyrelsesmedlemmer. 

På workshopdagen er der fokus på konkret inspiration, 

redskaber, værktøjer og læring, der kan omsættes direkte i 

jeres foreningsarbejde. I år er der mulighed for at sætte fokus 

på at gøre sine tekster, billeder og grafik endnu bedre på 

hjemmesiden. Der er mulighed for at søge inspiration til både 

nye samarbejder og nye målgrupper i folkeoplysningen. Der 

er mulighed for at blive bedre til at søge fonde og puljer og 

til at få nye perspektiver på det at lave udstillinger. Og der er 

mulighed for at sætte fokus på foreningens udfordringer, og 

hvordan I kan arbejde med at overkomme dem.
Tid: den 14. november kl. 10.00 - 20.00

Sted: Hornstrup Kursuscenter ved Vejle

Se invitation og tilmeld jer på 
www.fora.dk/kalender/fleksibel-workshopdag 

Hasselager Husflid fejrer mangeårigt 
aktive

Hasselager Husflid er startet i 1935, som en forening 
for drenge og mænd. Senere fik også piger og damer 
deres gang i foreningen. Der er for tiden ca. 60 med-
lemmer, der mødes hver mandag og tirsdag aften på 
Bavnehøjskolen i Hasselager fra september til april. 
Der er mange forskellige aktiviteter, og for dem, der 
ikke ønsker at deltage i dem, sker der mange andre 
ting såsom snitning i træ, trædrejning, reparation af 
stole, knivfremstilling osv. 

Jørn Gleesborg startede som 10-årig. Han havde en 
periode i ungdomsårerne, hvor han ikke var aktiv 
men genoptog det igen og har været aktiv de sidste 
50 år og har været formand for foreningen de sidste 
mange år. En rigtig ildsjæl der har gjort og stadig 
gør et stort arbejde for at udbrede husfliden. Han var 
også en af de personer, som lagde meget frivilligt  

 
arbejde i opstarten af Husflidsefterskolen i Skjern og 
har undervist der på frivillig basis.

Sonja Sørensen, vores aktivitetsleder, har i år været 
med uafbrudt i 25 år.
Poul Torbensen har været aktiv i 37 år.
Hardy Hansen har været aktiv uafbrudt i 53 år.

KOM TIL FLEKSIBEL WORKSHOPDAG 2015
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”Man kan ikke udelukke, at folkeoplysning har en gavnlig 
effekt på deltagernes tillid til andre og på deres politiske interes-
se”, konkluderede forskeren Bjarne Ibsen på Syddansk Univer-
sitet i foråret på konferencen ”Folkeoplysningens demokratiske 
værdi”, da han måtte konstatere, at folkeoplysningens deltagere 
påstod, at de kunne mærke en effekt af at deltage i folkeoply-
sende aktiviteter – uden at forskerne altså var lykkedes med at 
måle den effekt… Og med den konklusion stillede forskeren 
spørgsmålstegn ved, om staten så i virkeligheden får, hvad den 
betaler for, af folkeoplysningen. 

Bidrager folkeoplysningen til det danske demokrati i dag? Eller 
kunne den opgave ligeså vel overlades helt til markedskræfter-
ne? Er folkeoplysningen en del af dannelsen af os som med-
borgere? Bidrager folkeoplysningen til den politiske dannelse i 
Danmark? Og skal deltageren kunne mærke forskel på, om yo-
gamåtten rulles ud i oplysningsforbundet eller i fitnesscenteret? 

Hvad ville der mon ske, hvis folkeoplysningen skulle opfindes 
på ny i dag? Hvis vi først nu skulle definere, hvilken forskel vi 
brænder for at gøre?

Jeg tror, at det Danmark, vi gerne vil være, har brug for et 
stærkt civilsamfund. Ikke bare til at være gratis arbejdskraft i 
form af ”velfærdfrivillige” eller andre tiltag, som egentlig mest 
handler om at spare penge... 

Et stærkt civilsamfund som lever og agerer efter Hal Kochs 
devise om, at ”vi nu engang er sat her sammen og skal og maa 
finde ud af at ordne vore Forhold os imellem paa en anstændig 
Maade, og det er os der skal gøre det, og ikke nogen andre. Her 
er der ingen, der kan melde Pas eller trække sig bort.”

Det er den forskel folkeoplysningen kan og skal gøre, for ”Man 
kan ikke udelukke, at folkeoplysning har en gavnlig effekt på 
deltagernes tillid til andre og på deres politiske interesse”.....

Folkeoplysningens 
gavnlige effekt

Af Lisbeth Trinskær, forstander på Ubberup Højskole og  
formand for Folkehøjskolernes Forening i Danmark.


