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Hvis I er en forening, der arbejder med 

folkeoplysende aktiviteter, kan I med fordel 

melde jer ind i Fora. 

Som medlem af Fora bliver I en del af et 

folkeoplysende fællesskab, og får derved 

let adgang til inspiration, erfaringsudveks-

ling og netværk med de andre medlemmer. 

Som medlem kan I få råd og vejledning 

fra sekretariatets konsulenter, og I kan 

hente inspiration på nogle af de kurser 

og workshops, vi afholder i løbet af året. I 

får adgang til økonomisk støtte, hjælp til 

administration, lønkørsel, synliggørelse og 

markedsføring og meget mere i forhold til 

at drive jeres forening.

Ønsker du at vide mere om Fora, kan du 

læse mere på www.fora.dk.

Følg os også på 

Facebook.com/forafolkeoplysning 

Fora sekretariat

Gammel Kongevej 39G, 1. sal

1610 København V

mail: info@fora.dk

tlf.: 33 93 00 96

www.fora.dk

MEDLEMSKAB

Ønsker I at blive medlem så 
besøg www.fora.dk eller ring 

til os på 
tlf.: 33 93 00 96.



Fora er et oplysningsforbund med fokus på 

læring og kreativitet i fællesskab. Vi består 

af både små og store foreninger og dag-

højskoler, som fordeler sig over hele landet.

Fora tilbyder folkeoplysende kurser, aktivi-

teter og oplevelser, der giver alle mulighed 

for værdifuld læring med mening. Vi tror 

på fællesskabet - både lokalt og internatio-

nalt.

Vores kurser og aktiviteter dækker ek-

sempelvis kreative håndværk, sundhed og 

bevægelse, musik og kunst, sprogundervis-

ning og kulturkendskab samt foredrag og 

debatarrangementer.

Vi vil skabe sociale rum til kreativitet og 

læring i fællesskab, hvor man engagerer 

sig og tager ansvar. Vi ønsker en folkeop-

lysning, der skaber forandring i samfundet 

ved til stadighed at være relevant og fun-

damentalt vigtig for den enkelte og vores 

fællesskab.

HVEM ER FORA? FOLKEOPLYSNING I TAKT MED TIDEN

Man skal engagere sig og tage ansvar – ikke 

bare for sig selv, men for fællesskabet. Når 

én bliver dygtigere eller stærkere, bliver 

fællesskabet stærkere. Når vi engagerer 

os i hinanden og bruger tid sammen, bliver 

fællesskabet stærkere. Det er det, der driver 

os. Det er det, vi vil skabe rum til.

Vi går forrest, når det handler om til 

stadighed at gøre folkeoplysning relevant. 

Vi relaterer til den måde, danskerne lever 

på, til hverdagen og til verden omkring os. 

Vi tilbyder kurser, aktiviteter og oplevelser, 

der giver alle mulighed for værdifuld læring 

med mening. Og vi gør det fulde af engage-

ment og begejstring. Med fokus på samvær 

og fællesskab.

Vi vægter nærhed højt - i alle led. Du kan 

kende os på, at vi vil dig noget. Hos os bli-

ver medlemmer og kursister nærværende, 

aktive deltagere og ikke passive tilskuere. 

Det er de glade for – og det er vi stolte af. 

Vi er til stede og aktive i hele landet; i de 

store byer og de små samfund. Vi dyrker 

den lokale forankring og det lokale initiativ.

Vi er fagligt stærke. Vores kurser og ak-

tiviteter er kendetegnet ved høj kvalitet 

og stærke lærerkræfter; mennesker, der 

brænder for deres fag og for formidling. Vi 

lægger vægt på at sætte undervisningen i 

et samfundsmæssigt perspektiv – lille eller 

stort, smalt  

eller bredt. Vi dyrker det gode håndværk 

som kilde til kreativitet og udvikling. Og vi 

har stor kærlighed for det fællesskab, der 

opstår, når man skaber noget sammen.

Vi udfordrer vanetænkning og sætter vores 

fag i nye sammenhænge. Vi giver plads og 

støtte til initiativet. Derfor vil du se os ud-

vikle nye undervisningsformer og bruge ny 

viden, ny teknologi og nye omgangsformer. 

Alt sammen for at skabe de bedste rammer 

for læring og fællesskab.


