
FORAS LANDSMØDE 

 
Tema:  

Købmandskab og dannelse
 

28.-29. august
Hotel Fredericia



Fredag

15.30 – 16.00  Ankomst og tjek ind

16.00 – 16.15  Velkomst ved Karen Maigaard, formand  
   og Bernhard Trier Frederiksen, sekretariatsleder

16.15 – 18.00  Købmandskab og dannelse, fællesskab og foreningsliv i en   
   post-Coronatid ved Nadja Pass
 
18.00 – 19.00  Pause

19.00 – 21.30  Middag incl. uddeling af Foras ildsjælepris
 
 
 
 
 

Lørdag
 
8.30 – 9.00  Tjek ind til Foras formelle landsmøde

9.00 – ca. 12.00 Foras formelle landsmøde. Se særskilt dagsorden 

Ca. 12.00 – 13.00 Frokost og farvel

PROGRAM 



OPLÆGSHOLDER

Købmandskab og dannelse, fællesskab og 
foreningsliv i en post-Coronatid 
v. Nadja Pass, Rektor for Samtidens Akademi, 
forfatter, foredragsholder og medstifter af 
Borgerlyst og Samtalesaloner

Nadja Pass har indsamlet – og indsamler fortsat –  
eksempler og erfaringer fra coronatiden fra alle mulige 
steder i Danmark. Hun vil tage os gennem en proces, hvor 
vi får lejlighed til at snakke om, hvad nedlukningen gjorde 
ved os og vores liv. Og hun vil komme ind på fremtiden 
efter corona. Alle vil få lejlighed til at komme til orde.



Dato og tid
Fredag den 28. august kl. 16.00  
Lørdag den 29. august kl. 13.00
 
Sted
Hotel Fredericia,  
Vestre Ringvej 96,  
7000 Fredericia 

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 24. juli 

Tilmelding kan ske via Foras hjemmeside 
under landsmøde 2020.

Har du spørgsmål så skriv til  
Solveig Heldt på 
mail: solveig@fora.dk.

For delegerede
Deltagelse fredag og lørdag  
med overnatning 250 kr. 

Deltagelse fredag og lørdag  
uden overnatning 100 kr.
 
Deltagelse kun fredag 100 kr.
Deltagelse kun lørdag gratis

For deltagere
Foreningen er velkommen til at sende flere  
deltagere, end de har delegerede til.  
Prisen for en deltager er i så fald:
Enkeltværelse - 1.700 kr.
Dobbeltværelse – 1.500 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  
undervisningstimer (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

mailto:solveig@fora.dk

