
FORAS LANDSMØDE 

 
Tema:  

Købmandskab og dannelse
 

16.-17. maj
Comwell Aarhus



Lørdag
12.00 – 13.00      Ankomst og frokost

13.00 – 16.30      Foras formelle landsmøde 2020 (kaffepause undervejs)

16.30 – 16.45      Pause

16.45 – 18.00      Input til ny strategi for Fora 2021 – 2023

18.00 – 19.00      Pause

19.00 – 21.30      Middag incl. uddeling af Foras ildsjælepris
 
 
 
 
 
 

Søndag:
 
7.30 – 8.30 Morgenmad 

8.30 – 9.00 Når forening og forretning går hånd i hånd 
                       v. Søren Højlund Carlsen, kom.chef AGF og Torben Dreier,  
  skoleleder i FO Aarhus

9.15 – 10.15 Seniorboomet – er vi klar? – Om livsfaser, fremtidstendenser og
     forbrugeradfærd  
                    v. Louise Byg Kongsholm, direktør Pej Gruppen

10.15 – 10.30 Pause  
 
10.30 – 11.00 Hvad sker der, når valutaen er dannelse?
                  v. Niels Glahn, konsulent og tidl. generalsekretær i Folkehøjskolernes 
  forening

11.00 – 11.15 Pause

11.15 – 12.30 Fremtiden tilhører fællesskaberne – forretning som middel, når 
  dannelse er målet
                     v. Frederik Petersen, direktør KnowledgeWorker

12.30 - 12.45 Afslutning v. formand Karen Maigaard  

12.45          Frokostsandwich to-go 
 

PROGRAM 



OPLÆGSHOLDERE

Når forening og forretning går hånd i hånd  
v. Søren Højlund Carlsen, kom.chef AGF  
og Torben Dreier, skoleleder i  
FO Aarhus

AGF og FO Aarhus deler nogle  
fælles værdier om at gøre en  
forskel for borgerne i Aarhus,  
og tage nogle ekstra skridt for  
i særdeleshed at gøre en forskel  
for udsatte grupper. Med 
partnerskaber og netværk som  
metode har de skabt successer  
for både fx flygtninge og udsatte  
unge. Søren og Torben vil fortælle  
om, hvordan de gør det, og  
hvorfor social ansvarlighed også er  
god forretning.

 
Seniorboomet – er vi klar? – Om livsfaser,  
fremtidstendenser og forbrugeradfærd  
v. Louise Byg Kongsholm, direktør Pej Gruppen.

Louise ved en masse om trends, fremtidstendenser og 
forbrugeradfærd, og er blandt andet på trapperne med en 
ny bog om livsfaser og forbrugeradfærd. Hun beskæftiger 
sig med det seniorboom, der er i gang. For første gang i 
historien har halvdelen af den danske befolkning nemlig 
rundet de 50 år. Men hvem er de, hvordan ønsker de at 
prioritere, og hvordan man får solgt noget til dem?  
Det er spørgsmål som bør interessere enhver aftenskole  
og forening. 

 
Hvad sker der, når valutaen er dannelse?  
v. Niels Glahn, konsulent og tidl. generalsekre-
tær i Folkehøjskolernes forening

Balancen mellem købmandskab og dannelse, mellem 
forening og forretning, mellem markedet og det frie, ideel-
le formål er velkendt i højskoleverdenen. Er markedet et 
nødvendigt onde, som vi bliver nødt til at orientere vores 
aktiviteter efter, eller har de folkeoplysende aktiviteter en 
ret i sig selv, som du ikke kan sætte på forretningsformel. 
Med sin mangeårige baggrund i uddannelsesverdenen og 
de sidste 12 år som generalsekretær for Foreningen af fol-
kehøjskoler vil Niels give os sit indspark til vores debat om 
balancen mellem købmandskab og dannelse.



OPLÆGSHOLDERE

Fremtiden tilhører fællesskaberne – forretning 
som middel, når dannelse er målet v. Frederik 
Petersen, direktør KnowledgeWorker.

Frederik Petersen vil komme og give os indblik i, hvordan 
man laver godt købmandskab, når man har et ideelt formål 
som dannelse og folkeoplysning og ikke det at tjene penge. 
Ud over direktørrollen er Frederik medstifter af Tænketan-
ken Demokratisk Erhverv og har et solidt indblik i, hvordan 
forening og forretning kan gå optimalt hånd i hånd. Foras 
styrelse har allerede stiftet bekendtskab med Frederik og 
hans viden på deres styrelsesseminar tilbage i november 
2019.



Dato og tid
Lørdag den 16. maj kl. 12.00  
Søndag den 17. maj kl. 08.30-13.00
 
Sted
Comwell Aarhus,  
Værkmestergade 2,  
8000 Aarhus 
 

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 17. april 

Tilmelding kan ske via dette link  
Tilmelding landsmøde 2020.

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/2020/tilmelding-lm20/
mailto:solveig@fora.dk
mailto:marlene@fora.dk

