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De er en del af Fora
Fora består af 156 foreninger.  

FAKTA:

ANTAL FORENINGER:

11 NORDSJÆLLAND

15 STORKØBENHAVN

19 SYDSJÆLLAND

30 FYN

25 NORDJYLLAND

23 ØSTJYLLAND

11 VESTJYLLAND

19 SYDJYLLAND

*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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Synlighed
Fora er flertalsformen af forum. Vi består 
af mange foreninger, hvor mennesker 
mødes for at oplyse og blive oplyst. Cirka 
150 godt spredt i det ganske, danske land. 
Fællesnavnet er godt – men det kan være 
svært at forklare andre, hvem vi er, og 
hvad vi laver ved hjælp af navnet alene. 
Derfor er det fint, vi også har vores tagli-
ne: Læring og kreativitet i fællesskab.
Men alle begreberne og forklaringerne 
kræver synlighed. Hvordan bliver vi det? 
Umiddelbart skulle det være let. Vi gør 
så mange synlige ting i folkeoplysningen. 
Vi er fælles om det i foreningerne, på 
skolerne, i værkstederne og på mødeste-
derne. Men alligevel spørger folk mig: 
Hvem er I?

Arbejdende stande – og folkemø-
der
Det er nemt at være synlig, når vi deltager 
på messer, der har husflid og kreativitet 
på dagsordenen. Men får vi også her 
fortalt, at vi er en del af den folkeoplysen-
de familie? Bliver messerne for de frelste 
blot? Og er der nogen, der ser os på de 
store folkemøder? Jo, jeg tror, de ser os på 
Kulturmødet Mors. Men er det en lukket 
fest for alle dem, der i forvejen er optaget 
af kunst og kultur? Skal vi blande os flere 
steder?
Ja, det skal vi! Vi går i gang nu. En gam-
mel tradition er det jo at lave håndværk 
samtidigt med, at der bliver fortalt hi-
storier og sunget sange. Der kan vel også 

snakkes om livets store spørgsmål: Liv og 
død, klodens overlevelse, familiernes triv-
sel, børns vilkår, ideologiske retninger? 
Ja, det kan der – og vi går på Folkemødet 
på Bornholm i gang og prøver en model 
af, hvor vi i vore rygsække har materi-
aler og værktøj med, og så sætter vi os 
hvor som helst, og gør håndværk, mens 
debatter er i gang. Nogle gange er vi stille 
og lytter, og andre gange tager vi ordet 
og deltager i det fællesskab, der nu findes 
lige der. En ny form for aktivisme, der 
gør os synlige. Vil I være med? Jeg ved, 
at der er så mange seje folk i Fora, som 
er synlige lokalt og nu kan blive det på 
landsplan, hvis vi dukker op uventede 
steder og blander os. Fællesskaberne skal 
åbnes.

Ildsjæle
På Kulturmødet Mors i august blev der 
uddelt aftenskolepriser til den bedste 
underviser, den bedste aftenskole og 
den bedste aftenskolekommune. Maj 
Ingemann-Molden fra FOKUS Folkeop-
lysning blev kåret som årets underviser. 
Velfortjent og skønt. Tillykke. Priserne 
er indstiftet af de fem landsdækkende 
oplysningsforbund: AOF, DOF, FOF, 
LOF og Fora. 
Maj er en sand ildsjæl, og heldigivis én ud 
af mange i Fora. Derfor har styrelsen nu 
besluttet, at indstifte en ildsjælepris, som 
skal uddeles til landsmødet i år for første 
gang.

Politisk arbejde
Vi skal til at arbejde mere politisk – men 
ikke partipolitisk! Oplysningsforbundene 
lancerede i 2019 kampagnen: ”Aften-
skolerne – når du vil være rigtig god til 
noget”. Den udspandt sig på sociale me-
dier og hjemmesider og Foras foreninger 
var engagerede i kampagnen. Det var 
tydeligt, at Foras foreninger udstråler 
”Værdier for livet”, for hos os handler det 
om at være fælles om læring og kreativi-
tet. Kulturministeren er også folkeoplys-
ningens minister, og hun vil gerne arbejde 
mere for bredden, så alle kommer med. 
Fora skal deltage i debatten og påvirke 
den. I Fora har vi ud over foreninger og
enkeltmedlemmer også kollektive med-
lemmer. Lige nu er Radikale Venstre 
medlem, men der kan komme flere til. 
Vi skal være synlige i den offentlige, 
politiske debat og påvirke med meninger 
om både indhold og økonomi. Og vi skal 
arbejde med alle partier.

Landsmødet skal gøres stærkere
På landsmødet har vi også generalfor-
samling med valg af styrelsesmedlemmer. 
I år har vi forslag til nye vedtægter. De 
lægger op til, at det er vigtigt at møde op 
personligt, deltage i debatten og stemme 
på forslag og kandidater. I styrelsen har 
vi i det forgangne år arbejdet videre med 
kompetencer inde og ude. Hvad kan vi al-
lerede, og hvad mangler vi? Hvad bringer 
fremtiden for folkeoplysningen, og hvem 
skal hjælpe os med det? Sidste år blev 

vi styrket, fordi vi fik kompetencer fra 
kulturen og andre skoleformer, men også 
med nye kræfter lokalt, fra en nystartet 
forening og fra et nyt bestyrelsesmedlem. 
Overvej selv, hvor I kan bruges, og hvem 
I kommer med? I fremtiden håber vi, at 
forarbejdet i større grad ved opstilling af 
kandidater kommer til at foregå lokalt, så 
I har kandidatforslagene med i god tid før 
afstemningen. Vi vil gerne have kamp-
valg på landsmødet. Også til formands-
valget om et år.

Vi har antennerne ude
I styrelsen har vi temadrøftelser på det 
kommende møde, så vi bliver klogere på 
udfordringer nu og i fremtiden. Lobbyar-
bejde … hvordan? Konkurrencen fra fol-
kebibliotekerne og Ældresagen? Folkeop-
lysning for alle? Forretning med hjertet 
– eller dannelse og købmandskab? Det 
sidste bliver landsmødetema i år, fordi vi 
har brug for samtalen i fællesskab. Stra-
tegiplanen skal fornys. Skal vi fortsætte 
med det gode håndværk, rekruttering og 
generationsskifte og synlighed? Og hvilke 
nye planer er det nødvendigt at have?

Jeg glæder mig til landsmødet.  
Så snakker vi videre.

FORMAND: 

DANNELSE OG 
KØBMANDSKAB
Af Karen Maigaard, landsformand for Fora
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Skal vi 
blande os 

flere steder?
"
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Hvad har rykket Fora i en positiv retning i det forløbne 
år? Og hvad kunne vi have gjort bedre eller have gjort 
mere ved? 

Rekruttering og generationsskifte
I 2019 har et af vores indsatsområder været rekruttering og 
generationsskifte. Derfor er det dejligt at se, at det har rykket, 
og at der i 2019 var 11 Fora-foreninger, som startede et rekrutte-
rings- og generationsskifte-forløb.  
Rekruttering af nye frivillige til bestyrelse og andre opgaver 
er nemlig ikke en hurtigt overstået opgave. Det er et langt sejt 
træk at ændre vaner, indstilling og nogle gange selve kulturen 
i en forening. Det tager tid og resultaterne viser sig først i de 
kommende år i form af dynamiske og aktive foreninger, der er 
åbne for nye frivillige, åbne for nye impulser og åbne for nye 
måder at gøre tingene på. Åbenhed er et nøgleord. En masse 
Fora-foreninger har gode erfaringer med at åbne deres forening. 
En del af de erfaringer er samlet i ’Fællesskabskortene’, som blev 
udviklet i 2019. Det er et værktøj, som alle foreninger kan bruge, 
når de skal give foreningens åbenhed et serviceeftersyn. 11 for-
eninger er fint, men der er plads til flere, og flere har behov.

Synlighed
Hvis nye frivillige skal få øje på mulighederne i Foras for-
eninger, er synlighed vigtig. Synlighed kommer (heller) ikke 
nemt eller af sig selv, og derfor har også synlighed været et 
indsatsområde i 2019. Fora – både foreninger og forbund – må 

vise sig som attraktive, overraskende og spændende steder at 
lægge en indsats. Debatprojektet ’Say It, Play It’ var et skud i 
den retning, med en ny måde at debattere politisk, rettet mod 
en målgruppe vi ikke har godt nok fat i – de unge. Kendte 
og mindre profilerede politikere fik på en underholdende og 
respektfuld måde kørt deres holdninger gennem et koncept med 
musik og freestylerap. Det skete i studenterhuse og kulturhuse, 
på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet Mors. Både delta-
gere og politikere kunne lide det. Det viser, at vi kan rykke ved 
opfattelsen af det, vi laver. Vi kan rykke ved, hvad omverdenen 
og vi selv tror er muligt. Vi kan rykke ved opfattelsen af, hvad 
folkeoplysning er - hos os selv og andre.
Foras mange daghøjskoler efterspørger også synlighed. Men 
der efterspørges også rammer for en fremtid, der tegner uvis og 
usikker. På en besøgsturne i efteråret 2019 til alle daghøjsko-
lerne har sekretariatet indsamlet ønsker og har fået et billede af 
udfordringerne, som nu danner grundlag for arbejdet med at 
forberede de næste overenskomstforhandlinger og etablere en 
faglig solid service i forhold til løn- og ansættelsesforhold.  

Det Gode Håndværk
Indsatsområdet "Det Gode Håndværk" rykker også. Fagkur-
serne, Foras faglige efteruddannelsestilbud inden for primært 
håndværk, har ikke tidligere haft så stor tilstrømning som i 2019. 
Udover at bidrage positivt til forbundets økonomi, er det også et 
positivt tegn på, at Fora har omfavnet den bølge af ’gør-det-selv’ 
og håndværksglæde, der ruller hen over landet i disse år. 

 

Håndværk er moderne. Det er cool. 
Fora har også i 2019 deltaget på en lang række håndværksmesser 
landet over, og billedet er det samme. Der er interesse og lyst til 
at forstå bedre og lære mere. Fora har en gylden mulighed her – 
både lokalt og nationalt. Og en del Fora-foreninger har set det. 
Ansøgningerne til den nyoprettede Lokalforeningspulje var et 
bevis på netop det: Nye former for aktiviteter – både håndværk 
og andet, nye måder at tackle deltagernes nysgerrighed på og en 
iver efter at forny sig, var de formål, der blev søgt penge til.
Men det viste også noget andet og noget tredje: At det stort set 
er alle Foras foreninger, der har udviklingsønsker, og vil gøre 
noget ved dem, og at de mindre restriktive rammer for bevilling 
er noget, der frigiver energi hos Foras foreninger. Dér er måske 
noget, vi nok kan gøre bedre i fremtiden, og måske særligt i 
forhold til Foras egen pulje.

Verdensmål
Fremtiden var baggrund for temaet på årets landsmøde: 
Verdensmålene. Opgaven for Fora blev at gøre ’Verdensmål til 
hverdagsmål’, at gøre verdensmål til håndgribelige aktiviteter i 
hverdagen. Derfor var hverdagsmål også fokus på fyraftensmø-
derne sidste efterår. Der blev gennemført tre ud af fem planlagte 
fyraftensmøder, og der kom i alt 18 forslag til aktiviteter ud af 
møderne. Hvor mange der bliver gennemført ude i foreninger-
ne er uvist, men Kerteminde Husflid har vist vejen i form af et 
samarbejde med den lokale genbrugsplads.

IT og GDPR
I 2019 blev det nye fælles administrationssystem ASA for alle 
oplysningsforbund gjort færdigt. Pilotskoler fra de fem for-
bund har afprøvet systemet. ASA bruges nu som rygrad for 
den daglige drift i syv Fora foreninger. 26 Fora-foreninger har 
været på ASAkursus og er klar til at tage systemet i brug. Flere 
foreninger kommer på kursus i efteråret 2020. Driften er godt 
hjulpet på vej af Foras nye hjemmesidesystem, som er integreret 
fuldt til ASA. Men det har været dyrt, og det kan ses på Foras 
årsregnskab.

Økonomi
ASA er den enkelte aktivitet, der fylder mest på udgiftssiden. 
Mere end 10% af de samlede udgifter er gået til Foras andel af 
den fælles ASA-udvikling. Dertil kommer den arbejdstid, der er 
brugt. Alligevel kommer Fora ud af 2019 med et overskud, som 
gør, at Fora er i stand til at imødekomme de udgifter, der uvæ-
gerligt kommer, når mange flere foreninger tager ASA i brug.  

Hvad kunne vi have gjort bedre eller mere ved?
Fora er medlem af Folkebevægelsen mod Ensomhed. Det giver 
medlemsforeningerne i Fora mulighed for at søge samarbej-
de med andre organisationer fra civilsamfundet, og det giver 
adgang til puljemidler til at lave arrangementer for ensomme. 
Men vi har gjort for lidt ved det i 2019, og burde vi måske gøre 
mere? Det er et af de spørgsmål, vi kan diskutere på landsmødet 
2020 i Århus.

SEKRETERIAT:

 

FORA I EN POSITIV 
RETNING 
Af Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder
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I kommunikationsudvalget fik vi 
nye folk med i løbet af 2019, og nye 
kræfter gav anledning til at skabe 

både overblik over og et kritisk blik på 
udvalgets arbejde, på vores måde at kom-
munikere på i Fora og på hvilke kanaler 
vi bruger i vores kommunikation. 2019 
var et år med mange nye ideer og med 
refleksion over det eksisterende. 

Vores fælles fortælling
Vi mener, Fora har meget at byde på, 
meget at sige og sager og holdninger, der 
er værd at sige højt og værd at høre på for 
andre. Vi har med vores kernefortælling 
gjort klart, at vi vægter høj faglighed, 
nærvær og fællesskab, at vi vil være 
nytænkende, og at vi vil være samfunds-
relevante. Det har vi vist på mange måder 
gennem de initiativer og projekter, der 
har præget Fora i 2019.  
Sidste år turnerede Fora også rundt i 
landet med debatkonceptet ”Say it! Play 
it!”, som kombinerede politisk debat med 
Dj-musik og rap. Skabt af Fora for at 
interessere en yngre målgruppe i politisk 
debat. Resultatet var større synlighed af 
Fora og meget positiv opmærksomhed 
fra både medvirkende og tilhørere. Say it! 
Play it! fik desuden en del pressedækning.

På messerne, på Folkemødet og på Kul-
turmødet Mors har vi også vist ”Fora-fla-
get” og har i de forskellige sammenhænge 
mulighed for at vise Foras alsidighed. På 
messerne med arbejdende stande med fo-

kus på blandt andet genanvendelighed og 
reparationer. På Kulturmødet med talks 
og kreative events og på Folkemødet med 
debat. Kommunikativt har vi en styrke i 
vores fælles fortælling og ved interne lej-
ligheder som Foras landsmøde, Fleksibel 
workshopdag og på Foras fyraftensmø-
der havde vi alle igen i år mulighed for 
at møde den alsidighed og bredde, som 
fortællingen afspejler.      

Udvalget tænkte i nye baner
I 2019 valgte vi i kommunikationsud- 
valget at se nærmere på beskrivelsen af 
udvalgets arbejde og tage en snak om, 
hvordan, hvad, hvorfor og hvor vi kom-
munikerer. Tidligere var vi primært et 
redaktionsudvalg. Da Fora har mange 
andre kommunikationskanaler i dag end 
bladet, har vi i udvalget gjort helt op med 
det. I stedet bruger vi primært møderne 
på at inspirere hinanden, så vi har fokus 
på det, der er mest relevant for Foras 
medlemmer. Det drejer sig selvfølgelig 
også om, hvad der bliver skrevet til Fora 
Magasinet, men i høj grad også til de 
andre kommunikationskanaler Fora har: 
Instagram, Facebook, nyhedsbrevet, og 
hjemmesiden og når der er tale om det 
personlige møde mellem Foras folk eller 
med folk uden for organisationen ansigt 
til ansigt. 

Den fælles aftenskolekampagne
I 2019 kørte oplysningskampagnen ”Af-
tenskolerne – når du vil være rigtig god 

til noget” på Facebook og Instagram med 
videoer og fotos. Kampagnen var et sam-
arbejde mellem oplysningsforbundene 
AOF, FOF, DOF, LOF og Fora og skulle 
gøre opmærksom på de danske aftensko-
ler. Rigtig mange af Foras medlemsfor-
eninger bakkede op om kampagnen, og 
på baggrund af de opslag, der er delt fra 
Fora, kan vi se, at personer i alderen 35-45 
år viste størst interesse for aftenskolekam-
pagnen. Interessant, fordi kursisterne ofte 
er ældre. Vi bliver altså synlige – også for 
nye grupper. 

Den digitale tilstedeværelse
Vi skal være til stede, hvor det giver me-
ning at skabe synlighed omkring Fora og 
derfor arbejder vi strategisk og målrettet 
med blanst andet Facebook og Instagram.  
Vi har en velfungerende Facebookside 
til den eksterne kommunikation, som 
gradvist får flere og flere følgere. Vi har 
Facebookgrupper, som giver mulighed 
for at kommunikere internt, og vi har fået 
oparbejdet en Instagramprofil, som for 
alvor er begyndt at få følgere i 2019.
 
Kernefortællingen på film
Kernefortællingen, som nu har eksisteret 
i nogle år på skrift, er vi i 2019 gået i gang 
med at lave om til film. Fire helt korte 
film, som hver skal afspejle et bestemt 
aspekt af Fora og en lidt længere film, 
som rummer hele fortællingen. Kernefor-
tællingsfilmene vil kunne ses i 2020.

KOMMUNIKATIONSUDVALG:  

Kommunikation 
i udvikling 

Af Anna Kolind, formand for kommunikationsudvalget
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FACEBOOK 
I 2019 
… fik vi 55% flere følgere
… lavede vi 84 opslag – svarende til 
syv opslag om måneden 
… var 76% af vores følgere kvinder 
og 24% mænd
… var vores følgere primært mellem 
45-54 år

INSTAGRAM
På Instagram har vi 114 følgere
Vi har flest følgere mellem 35-44 år

FORA MAGASINET
Vi udsendte i 2019 fire magasiner
Det svarer til 148 sider med i alt 73 
artikler

FORA.DK
I 2019 var den mest besøgte side vo-
res intranet. Dernæst var "om Fora", 
"Foras foreninger" og siden "folkeop-
lysning" blandt de mest besøgte. 

Foras hjemmeside havde i 2019 
58.000 sidevisninger.

JERES STEMME

I udvalget har vi i 2019 talt om, 
hvad Foras medlemmer mon 
egentlig gerne vil høre om? Hvor 
meget Foras medlemmer ser af 
det, der sendes ud, og er der 
mon noget, Foras medlemmer 
savner? Vi vil altid gerne høre 
forbundets medlemmers ideer, 
successer, udfordringer eller nye 
initiativer. Det er muligt at sende 
disse ideer til kommunikations-
konsulent Louise Albers på sekre-
tariatet på louise@fora.dk. På den 
måde kan udvalget bedre spore 
os ind på, hvor vi skal koncentre-
re vores fokus og ressourcer.

Tag et kig på Fora
Web: fora.dk
Facebook: www.facebook.dk/ 
forafolkeoplysning og Fagkursus 
på www.facebook.dk/fagkursus-
krea

Fora har desuden flere grupper. 
Find dem under Foras side på 
Facebook.
 
Instagram: @Fora_folkeoplysning
LinkedIn: Fora (oplysningsfor-
bund)

Fora Magasinet: 
Få det tilsendt gratis ved at sen-
de en mail til info@fora.dk
Foras nyhedsbrev:  
Bliv skrevet op ved at sende en 
mail til info@fora.dk

Medlemmer af kommunikations-
udvalgeti 2019: 
Anna Kolind - formand, Radikale 
Venstre (trådte ud af udvalget i 
slutningen af 2019)
Flemming Christensen, Holbo 
Herred Væverforening (trådte ud 
af udvalget i slutningen af 2019)
Iben Warburg, Midtfyns Husflid
Maj Ingemann-Molden, FOKUS 
Folkeoplysning
Mona Schreiber Hansen, Liselund 
Strikkerne
Søren Melgaard, Visborg Husflid

Sekretær: 
Louise Albers, kommunikations-
konsulent louise@fora.dk



s 10 s 11

Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 9 Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 9

Som medlem af Fora har man, 
modsat de fleste andre oplysnings-
forbund, adgang til økonomisk 

støtte i form af Foras udviklingspulje. 
Foras pulje består af et beløb, fastsat og 
budgetlagt af styrelsen, som medlems-
foreningerne har mulighed for at søge 
støtte fra til udviklingsprojekter, køb af 
undervisningsmaterialer eller støtte til 
efteruddannelse af ledere, bestyrelsen, 
ansatte i administrationen og undervi-
sere. Der er desuden mulighed for at få 
støtte til køb af IT-udstyr. Puljeudvalget 
består af op til fem medlemmer, nedsat 
af styrelsen, hvoraf mindst én er medlem 
af styrelsen. I 2019 har vi haft glæde af 
Foras landsformand, Karen Maigaard, 
som medlem af puljeudvalget, hvilket har 
givet anledning til mange gode drøftelser 
af puljeudvalgets arbejde, og har dermed 
gjort puljeudvalgets medlemmer klogere 
på egen opgave og gjort os bedre til at 
behandle indkomne ansøgninger til gavn 
for Foras medlemsforeninger.

Behandling og støtte
Puljeudvalget behandler de indkomne 
ansøgninger om støtte ved hjælp af et sæt 
støttekriterier, udarbejdet af puljeudval-
get og godkendt af styrelsen. Støttekrite-
rierne er et internt styringsredskab til

sikring af puljeudvalgets bevillinger af 
støtte fra puljen således, at puljeudvalget 
til enhver tid træffer beslutninger, der er 
i overensstemmelse med puljeudvalgets 
kommissorium. Puljeudvalgets mandat 
hviler hovedsageligt på én enkel formu-
lering i kommissoriet: ”Udvalget skal 
løbende overveje, hvordan man kan sikre 
den bedste udnyttelse af puljen og komme 
med forslag til retningslinjer og specielle 
indsatsområder.” 

Mange nye projekter på grund af 
puljemidler
I 2019, som i foregående år, budgetterede 
styrelsen med 450.000 kr. til Foras pulje. 
Derudover havde Foras medlemsforenin-
ger samlet adgang til over 700.000 kr.
 i Lokalforeningspuljen, som vi kunne 
søge støtte fra. Det store samlede beløb 
taget i betragtning, opstod der tvivl om, 
hvorvidt Foras medlemsforeninger kunne 
sætte så meget i gang, at begge puljer ville 
blive brugt. Men tvivlen blev gjort til 
skamme – vi bevilgede de sidste kroner 
fra Foras pulje i december, og Lokalfor-
eningspuljen var allerede brugt op først 
på året. Foras medlemsforeninger har 
således i 2019 sat nye udviklingsprojekter 
i gang, suppleret undervisningsmaterialet 
og efteruddannet deres folk for mere end 
1.150.000 kr.!

Yoga er årets tilløbsstykke
I årets løb har en lang række af Foras 
medlemsforeninger fået støtte til forskel-
lige formål – og ét bestemt fagområde 
har skilt sig ud: Yoga. Det er blevet årets 
tilløbsstykke, både for undervisere, der 
ville efteruddannes og for foreninger, 
der ville udbyde faget. Yoga og lignende 
tiltag såsom mindfulness og meditation 
har slået igennem i Foras medlems-
foreninger, og det kan skyldes, at folk 
higer efter muligheden for at se indad og 
finde ro i en forjaget hverdag. Én ting er 
sikker – yoga er også folkeoplysning, og i 
Foras puljeudvalg er vi glade for, at vi har 
mulighed for at støtte den udvikling, som 
yoga bibringer.

Foras puljer skal komme flest 
muligt til gavn
Puljeudvalgets medlemmer har fortsat 
den fælles grundholdning, at Foras pulje 
er til, for at en så stor andel som muligt 
af udlodningsmidlerne fra Danske Spil 
fordeles blandt Foras medlemsforeninger 
for at gøre gavn lokalt, som støtte til pro-
jekter, der udvikler folkeoplysning, støtte 
til indkøb af undervisningsmaterialer og 
IT-udstyr eller efteruddannelse af ledere, 
undervisere eller andre i foreningen. Det 
er en holdning, som vi står ved i udvalg-

PULJEUDVALG: 

Udviklingsprojekter, under-
visningsmateriale og 
efteruddannelse for 
1.150.000 kroner
Af Chris McKay, formand for puljeudvalget

SÅDAN BLEV 
PULJERNE 

FORDELT I 2019
I Foras pulje var der 62 bevillinger til 

uddannelse, 29 bevillinger til undervisnings-
materiel og 15 bevillinger til projekter.

Der har i alt været 146 ansøgere til både 
Foras pulje og Lokalforeningspuljen.

21,5
25,3
53,2
0,5
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21,5% gik til 
uddannelse

25,3% gik til 
undervisning53,2% 

gik til projekter

Der var 977 kr. 
til rest i puljen, 
da året var 
slut. (0,2%) 

Medlemmer af puljeudvalget i 
2019: 
Formand:
Chris McKay, Fora Fritid

Medlemmer:
Dorte Bondo, personligt  
medlem
Finn Glibstrup, Oksbøl Husflid
Janne Norfast, Hedens Husflid
Karen Maigaard, landsformand 
Fora
Lissi Kjær Christensen, Hedens 
Husflid

Sekretær:
Henriette Corvinius Andersen

LOKALFORENINGSPULJEN:
 
I første runde var der 39 ansøg-
ninger, og der blev søgt for i 
alt 862.823 kr. Der blev givet 18 
bevillinger for i alt 379.523 kr. 
I anden runde var der 32 ansøg-
ninger for i alt 702.484 kr. Der 
blev givet 22 bevillinger for i alt 
410.075 kr.

et, og en holdning, som vi arbejder for 
at føre ud i livet via vores engagement i 
udvalgets arbejde.

Vi ser frem til at fortsætte med det spænd-
ende arbejde det er at støtte Foras med-
lemsforeninger i deres udvikling af nye 
kursustyper, efteruddannelse af deres 
gode undervisere samt den nød-
vendige, løbende opdatering 
af undervisningsmateriel 
således, at vi sikrer, at 
vi tilbyder kreativitet og 
læring af høj kvalitet.

Hvad ansøgte Foras medlems-
foreninger om penge til?

Uddannelse: 58,4%
Undervisning: 27,4%
Projekter: 14,2%
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FORAS INTERNATIONALE NETVÆRK: 

SAMARBEJDE  
GIVER 
SYNLIGHED 
Fora er medlem af sammenslutningen NFACF eller Nordic Folk art 
and Crafts Federation. Det arbejde, der udføres her, er en del af 
Foras internationale engagement.

Af kursuskonsulent Lotte Helle, Foras repræsentant i sammenslutningen 

FORAS INTERNATIONALE NETVÆRK: 

DET NORDISKE 
SAMARBEJDE

Af Hans Grishauge, næstformand i Fora og repræsentant i FNV

NFACF blev oprettet i 1937, da 
husflidsorganisationer i Norden 
gik sammen i en europæisk 

sammenslutning. En organisation fra 
hvert af de nordiske lande. Senere er 
Estland kommet til, så der nu er syv 
medlemslande: Estland, Finland, Sverige, 
Norge, Færøerne, Island og Danmark.

Formålet er og har altid været at fremme 
og styrke husfliden, ikke mindst på tværs 
af landegrænser. På trods af de forskellig-
heder, der naturligt er mellem landene, 
så giver det altid værdi at samles. Det 
sker ved et årligt møde, som går på skift 
mellem landene. 

Det er helt særligt, at der ikke er nogen 
fælles økonomi i NFACF. Samarbejdet 
bygger på tillid og fællesskab. Der er 
ikke noget kontingent, alle afholder egne 
udgifter ved det årlige møde. Værtslandet 
lægger lokaler til mødet og sørger for 
forplejning. Der er ikke generalforsam-
ling eller valg, da arbejdet i sammenslut-
ningen er baseret på frivillig varetagelse 
af formandsposten, som på skandinavisk 
kaldes ”ordførende”. Ordførende land 

(eller organisation) sidder i en periode af 
tre år, og posterne skifter i en forudbe-
stemt turnus.

Hvad laver vi så i NFACF? 
I løbet af de sidste tre år er Nordic Craft 
Week - ugen med fokus på husflid og 
håndværk i september - vokset i alle de 
medvirkende nordiske lande. Det er et 
eksempel på, hvordan fornyelse, stærke-
re samarbejde og tættere netværk giver 
resultater.
Derudover er også Young Craft – en til-
bagevendende nordisk ungdomshusflids-
lejr – et eksempel på, hvordan der rækkes 
ud efter nye målgrupper. I 2020 afholdes 
Young Craft d. 1.-5. juli 2020 i Skjern.  
Og endelig er den fælles stand ved 
Vävmessa i Halmstad et eksempel på, 
hvordan arbejdet med husflid og hånd-
værk bliver sat meget mere i tale gennem 
NFACF.

NFACF giver Foras foreninger mulighed 
for at få en stemme ud i hele Norden in-
den for husflid- og håndværkslandskabet. 

Hos Fora er Forbundet Nordisk 
Vuxenupplysning – FNV – 
rammen om samarbejdet med 

studieforbund og folkeoplysende organi-
sationer i Skandinavien. Fora har i 2019 
haft formandsposten i FNV.
Grundtvig havde en drøm om Nordens 
folkelige akademi i Gøteborg. Det blev 
ikke til noget … men måske var det ikke 
nødvendigt? Man kan spørge: Er FNV så 
også overflødig?

Hvorfor stille dette spørgsmål?
Fordi skuespiller og musiker Niels Skou-
sen i bladet NORDEN NU 3. juni 2019, 
siger følgende:
 ”Norden eksisterer i mig.
 Norden er der bare.
 Norden er en tankegang.
 Om forståelse og indbyrdes fællesskab.
 Som den naturligste ting i verden.
Frihed og demokrati er ikke noget vi har 
opfundet, men det er i os.”

Der er noget, der binder de nordiske folk 
og nationer sammen, som Skousen ram-
mer ind på denne smukke måde.

Mon det er nok? Næppe, men det er altså 
flot formuleret.
I Danmark – og måske i Norden spiller 
især fire ting en væsentlig rolle for 
dannelsen og demokratiet: Folkebibliote-
kerne, Folkehøjskolerne, oplysningsfor-
bundene og det frivillige foreningsliv - 
under ét kaldes det ”folkeoplysning”. Det 
handler om at have modet og lysten til at 
kaste sig over livets store, grundlæggende 
spørgsmål: 
 - Hvem er vi 
 - Hvor kommer vi fra? 
 - Hvor skal vi hen?

På vores lille grønne – eller blå – klode 
står vi overfor mindst tre store udfordrin-
ger: 1. Miljø- og klima, 2. Sameksistens 
mellem kulturer og 3. Økonomisk ulig-
hed og fattigdom.

Det nordiske samarbejde i FNV kan ikke 
løse de tre kriseområder, men vi kan sætte 
fokus på en række emner til oplysning 
og dannelse. Som forudsætning kræver 
det samtale. Og handling. Inspirerende 
møder og samtaler forbundene imellem 

og handling i de mange lokale aftenskoler 
og studiecirkler. Det er til disse opgaver vi 
skal bruge FNV, så vi kan lære af hinan-
den, blive inspirerede og sammen udnytte 
den stærke folkeoplysende tradition, som 
vi er opvoksede med i de nordiske lande. 
Men er det ligetil? Nej.
Udfordringen er ikke mindst, at der trods 
det fælles udgangspunkt er vidt forskellig 
vilkår for at udfolde folkeoplysning i de 
fire lande. Overførsel af gode konkrete 
og praktiske aktiviteter fra et land til 
de andre strander alt for hurtigt på plat 
økonomi og simple bureaukratiske eller 
lovmæssige forskelligheder. Så det er 
samarbejde og inspiration på et andet 
niveau vi kan bruge hinanden til. FNV 
skal ikke mindst i fremtiden koncentrere 
sig om denne del, Så FNV ikke bliver 
overflødigt.

FAKTA

FNV er en sammenslutning af ni 
oplysningsforbund fra Finland, 
Sverige, Norge og Danmark.
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HVEM VAR VI I FORA I 2019?
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I Fora har vi flest 
kvindelige med-
lemmer, der hedder 
Hanne

795 personer modtog 
i 2019 Fora Magasinet

 I Foras foreninger er 75 personer 
registreret som kasserere

I 2019 modtog 910 personer 
Foras nyhedsbrev

I Fora har vi 197 
IT-ansvarlige

Kvinder i alt 601 = 63 % Mænd i alt 348 = 37 %

FORUM FOR KOMPETENCEUDVIKLING: 

Udvikling af 
kompetencerne 
i Fora
Lige inden jul og med god (jule)mad undervejs 
mødtes Foras forum for kompetenceudvikling, 
eller kompetenceforum, som vi mere mundret 
kalder det.

Af Marlene Berth Nielsen, souschef og tovholder på Foras kompetenceforum

Forummets opgave er at inspirere 
og kvalitetssikre sekretariatets 
arbejde med at styrke kvalitet og 

udvikling i Foras foreninger. Hvad kan vi 
gøre i forhold til inspiration, videndeling, 
kompetenceudvikling, så vi sikrer, at alle 
Foras foreninger er klædt på til at møde 
fremtidens udfordringer. Forummet så 
dagens lys i 2017 og mødes en gang årligt, 
så det var tredje gang, vi stimlede sam-
men for at sætte sætte fokus på, hvordan 
vi bedst muligt bringer Foras foreninger i 
stand til at møde de udfordringer, vi ser? 
Og hvilke rammer, metoder, modeller, 
inspirationsfora osv. skal sekretariatet 
arbejde med i den forbindelse?

At sikre Foras foreninger kompetencer til 
at stå stærkt i fremtiden handler om mere 
end kurser. På mødet gik vi derfor tæt på 
spørgsmål, der i det kommende år skal 
arbejdes videre med. Nogle af de ting, vi 
talte om var: Hvilke typer (nye) opgaver 
kan foreninger få udfordringer med? Og 
hvordan kan vi hjælpe hinanden med at 
løse dem? Hvilke typer af opgaver/udfor-
dringer oplever Fora foreningen at savne 
hjælp, viden, inspiration til at få løst? Har 

vi i Fora behov for nye muligheder for 
kompetenceudvikling, fx nye typer kur-
ser, inspirationsfora eller mentorordnin-
ger? Skal vi arbejde mere med netværk 
mellemforeningerne? Og skal netvær-
kets medlemmer indbydes pga. roller, fx 
formand, skoleleder osv., geografi eller 
type af forening? Hvad stiller vi op med 
pressede skoleledere, der har mere end 
rigeligt at lave? Hvem tænker udvikling 
i foreningen? Og hvad gør vi, når det 
bliver sværere og sværere at tiltrække 
skoleledere til de ”små jobs”?

Som ansat på sekretariatet er det guld 
værd at kunne mødes med foreningsfolk, 
der har kompetencer og/eller erfaringer 
inden for emnet, og som samtidigt vil 
bruge tid og energi på at komme og give 
sparring på vores idéer og input til sekre-
tariatets fremtidige arbejde. 

I Fora har vi 
flest mandlige 
medlemmer, 
der hedder 
Poul
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