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De er en del af Fora
Fora har 155 medlemsforeninger fordelt over hele landet. 

SÅDAN SER DET UD I FORA

Sådan fordeler foreningerne 
sig rundt i landet:
Sjælland og øerne 47
Fyn og øerne29
Jylland 79

43 foreninger har kun aktivi-
teter og ingen undervisning.

14 foreninger havde i 2017 
fleksibelt tilrettelagt under-
visning.

*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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Hvad husker du bedst i 2017 
i relation til at være næstfor-
mand/formand i Fora?
Hvordan kan du dog finde på at stille den 
slags spørgsmål til en mand i min alder? 
Husk på at hukommelse er noget, man er 
født med, og som har det med lige så stille 
at fordufte med årene.
Så, derfor ved jeg ikke rigtig, hvad jeg 
skal svare. Jo, jeg husker selvfølgelig 
følelsen af ærgrelse over, at den gode for-
mand vi havde, Marlene Borst Hansen, 
var nødt til at melde fra, for at påtage sig 
en opgave på Christiansborg. Det var jeg 
ked af, samtidig med at jeg kunne mærke, 
at nu blev der så en ekstra opgave til mig. 
Men med det gode sekretariat vi har, var 
det jo bare opblæst indbildning. Det hele 
fungerer bare. Herligt. Jeg husker selv-
følgelig også de mange møder i Fora-regi. 
Forretningsudvalg, styrelse og diverse 
udvalg, vores indslag på Folkemødet, 
fyraftensmøder og møder i regi af Dansk 
Folkeoplysnings Samråd. Og så må jeg jo 
ikke glemme vores samarbejde omkring 
det nordiske oplysningsarbejde. 
Men det er jo bare en remse om møder. 
Det kan vel nemt få nogle til at spørge: 
Hva’ nøt’ er’et te?
Ja, hvis vi ikke tror på, at fællesskaber har 
værdi, så skal vi hellere finde på noget 
andet at lave.
 
Jeg vil gerne bede læseren gribe en blyant 
og tegne syv cirkler i hinanden indskrev-
ne.

1. den inderste cirkel er dig selv, dit   
 EGO
2. den førsteomskrevne cirkel er din   
 nærmeste familie
3. næste cirkel er din vennekreds
4. så kommer cirklen med din øvrige   
 familie
5. derefter cirklen med det lokale sam- 
 fund du lever i
6. sjette cirkel er dit land – det nationale
7. så nærmer vi os den store verden, som  
 er uden om det hele

Hvis du ser på den inderste cirkel og 
tænker på, hvor meget alting i samfundet 
i dag handler om mig, mig og mig igen, 
så er der brug for fællesskaber og at tage 
ansvar for disse.
Der skal tages ansvar for alle ”cirklerne” 
og det kræver fællesskaber, fællesskaber 
vi alle kan være med til at tage ansvar for. 
Her er Fora et godt bud som landsfor-
bund, men først og fremmest som en 
forening med mange lokale foreninger, 
der gør en stor indsats for fællesskaber.

Hvad er du mest stolt af, når du 
ser tilbage på sidste år?
Stolt, er ikke et ord jeg bryder mig så me-
get om, men glad – jeg er glad for at være 
med i et landsforbund, hvor vi hele tiden 
sætter det ”lange lys” på folkeoplysningen 
– tænker ideer og visioner, og forsøger at 
få lokalforeninger med på ideerne. Og 
jeg er glad for at flere og flere har taget 
vores kernefortælling til sig med begreber 
som fællesskabet, relevans, nærhed, faglig 
styrke, samfundsmæssig perspektiv og 
nye sammenhænge.
Kast lige et blik på ordene og tænk så på 
cirklerne og ansvaret for indholdet i dem.

Hvad synes du, er det mest  
interessante ved at kaste et blik 
ud på alle de foreninger, der er 
en del af Fora?             
Jeg synes, det var en interessant ”fami-
liesammenføring” at Dansk Husflid og 
Frit Oplysningsforbund blev sat i stue 
sammen. Husmandspartiets oplysnings-
forbund og Husflidsforeningerne, begge 
vokset ud af det samme bondesamfund. 
Husfliden kom først, og så forestiller jeg 
mig, at de, mens de brugte hænderne, 
også fik vendt de politiske, demokratiske 
og samfundsmæssige forhold.
Selv om vi godt kender historien om, 
hvordan husmandspartiet opstod, så kan 
det jo godt være, at det ikke var sket, hvis 
husfliden ikke havde været der i forvejen. 
Hvem ved?
Udfordringen i dag er at få de to kultu- 
rers traditioner til sammen at finde ret- 
ninger, hvor folkeoplysningen brager i- 
gennem fra den inderste EGO-cirkel, ud 
i medansvarlighed for det, der er udenom 
– også det globale.

Hvad blev du som formand for 
Fora mest inspireret af i 2017?
Af at tænke på familiesammenføringen 
og glæden ved udsigten til alle de mulig-
heder, der ligger lige foran os. Og så var 
vores eget årsmøde og folkemødet altid en 
god inspirator.

Hvad har styrelsen haft særligt 
fokus på i 2017? 
Jeg mener, vi forsøger at være meget på 
forkant med de udfordringer, folkeop-
lysningen står overfor. Ud over alle de 
aftenskoleaktiviteter der ligger lige for, så 

FORMAND: 

Hvis vi ikke tror på, at fælles- 
skaber har værdi, så skal vi hellere  
finde på noget andet at lave.

Hans Grishauge er formand for Fora.  
Han er blevet bedt om at se tilbage på 2017. 

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

Året har budt på Forafællesskaber, folkemødeinspiration 
og givet lyst til mere samarbejde        
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også at få alle foreningerne til at udnytte 
de debatskabende midler fuldt ud. Styrel-
sesseminaret havde fokus på vedtagelse 
af ideer og strategier for de kommende 
to-tre år, og fire ting vil vi gerne have, 
at Fora beskæftiger sig med: ”Det gode 
håndværk”, ”rekruttering og generati-
onsskifte”, ”synlighed” og ”forankring af 
Daghøjskolerne”. Det nordiske samar-
bejde har også været mere i fokus end 
tidligere – vi leder sammen med vores 
nordiske naboer efter ”Den Nordiske 
tone” eller den fortælling, der binder os 
sammen.

Hvor mener du, vi som forbund 
kan rette blikket hen for at blive 
lidt klogere og lidt bedre?
Jeg mener, vi skal rette blikket på et sam-
arbejde oplysningsforbundene imellem og 
meget gerne sammen med bibliotekerne. 
Min drøm er, at vi sammen, én gang om 
året, bringer et tema på banen, gør det 
”grydeklar”, så lokalforeninger ikke kan 
undslå sig for at tage temaet/emnet op 
sammen med alt det andet, de på fanta-
stisk vis har på deres programmer.

Hvad ser du frem til i 2018?
Et spændende årsmøde og valg af en 
ny formand, og at vi, inspireret af Lene 
Andersens og Tomas Björkmans nye bog, 
”The Nordic Secret”, sammen folke-
oplysningen i Danmark, vil gentænke 
Folkeoplysningen 3.0 – set i et nordisk 
perspektiv.

 

ET ÅR MED  
UDFORDRINGER,  
UDVIKLING  
OG FREMGANG

I 2017 blandede vi os i debatten, der var  
udvikling på programmet, det gik fremad  
med økonomien, og vi kom skridtet  
nærmere et nyt administrationssystem 

A Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

FORAS SEKRETARIATSLEDER  
Bernhard Trier Frederiksen  
beretter om 2017
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Hvilke samfundsmæssige ud-
fordringer har Fora i 2017 været 
opmærksomme på, og hvordan 
har vi involveret os?
Vi har haft fokus på, hvordan vi kan 
udfylde de rammer, som er blevet givet 
for det nye fag i folkeskolen Håndværk 
og Design. Det har vi blandt andet gjort 
gennem projektet ”Ind i skolen – ind i 
faget”, og gennem oprettelse af nye kurser 
særligt rettet mod skolelærere inden for 
de manuelle fag. Set fra vores verden er 
det besynderligt at betragte den manglen-
de konsekvens, der tilsyneladende hersker 
mange steder i uddannelsesverdenen. 
Mange – både politikere, erhvervsliv 
og fagbevægelse og fra uddannelsesfolk 
skriger efter flere, der vil tage en faglig 
uddannelse. Samtidig er den umiddelbare 
fødekæde i form af folkeskolen udsultet 
på netop det håndværksfaglige område.
På folkemødet på Bornholm deltog Fora 
sammen med forskellige samarbejdspart-
nere i tre debatter om emner styrelse og 
sekretariat havde udviklet og besluttet. 

Sammen med de andre oplysningsfor-
bund debatterede vi sammenhængen 
mellem kultur og folkesundhed, og med 
Grundtvigs Forum satte vi fokus de 
politiske ideologier. Vi havde skuespiller 
Lars Bom til at optræde i forskellige ide-
ologiske forklædninger (kommunistisk, 
konservativ, liberal, osv.) og fremføre 
visionære og provokerende taler skrevet 
af forfatter Lene Andersen. Det gjorde 
vi for at forsøge at trække værdilinjer-
ne skarpere op. Ofte kan man i dagens 
politiske debat jo ikke høre forskel – altså 
ideologisk eller værdimæssig forskel – på 
politikerne. Mange gange finder man de 
samme løsninger uanset partifarve, og det 
giver et mudret billede af det, vi burde 
holde højest: Vores værdier og livssyn. I 
den tredje debat stillede vi spørgsmålet 
om, hvordan vores brug af mobiltelefoner, 
tablets og computere påvirker nærvæ-
ret i familien. Det er en meget aktuel 
problemstilling, som ikke bliver mindre 
fremover. Det er en hovedopgave for os 
som folkeoplysere at stille den slags 
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spørgsmål, for vi skal være med til at 
gøre os alle sammen i stand til at leve i 
det samfund, der omgiver os. De digitale 
muligheder og faldgruber er over os og 
ændrer grundlæggende ved den måde, vi 
er sammen på. Vi skal fokusere på livs-
kvalitet – ikke mindst i familien.
Er der noget, som er knap så godt ved 
Folkemødet på Bornholm, er det, at 
det gennem tiden har udviklet sig til at 
være en debatfestival, kun for dem der 
deltager. I hvert fald er det svært at bruge 
debatterne aktivt resten af året og i resten 
af landet. Vi prøvede derfor at få spredt 
debatterne – dvs. stille emnerne til rådig-
hed for Foras foreninger. Vi gjorde det 
gennem artikler og på fire fyraftensmø-
der, som vi afholdt i 2017. Fyraftensmø-
derne var rigtig gode, men det er ikke mit 
indtryk, at foreningerne har taget debat-
ten videre ud lokalt. Vi skal arbejde med, 
hvordan vi får samlet op på debatterne, 
får dem til at leve i Foras foreninger, for 
der lykkedes vi ikke tilstrækkeligt godt.

Hvilke projekter iværksatte Fora 
i 2017, og hvordan gik det med 
dem?
Vi har gennem særligt det seneste år ople-
vet stadig større udfordringer med at hol-
de de hjemmesider, vi stiller til rådighed 
for Foras medlemsforeninger, opdaterede. 
Mange foreninger har udviklet og lavet 
tilføjelser til deres hjemmesider, som 
gør det vanskeligt for landsforbundet at 
følge med, når de underliggende systemer 
videreudvikles for eksempel i forhold til 
nye sikkerhedsproblemer. Samtidig var 
mange hjemmesider begyndt at vokse 
i mange retninger som faktisk gjorde 
dem vanskelige at få oplysninger ud af, 
eksempelvis om hvilke hold og aktivite-
ter, der er i foreningen. Det gjorde det 
også vanskeligt at se en Fora-linje i det. 
Derfor søsatte vi et storstilet projekt – 
Synlighed på Nettet, som dels skal sikre 
alle hjemmesiderne i et hug, dels at gøre 
dem meget mere oplysende og anvende-
lige for dem, der besøger siderne. Jeg er 
superglad for, at projektet er kommet så 
godt i vej. Foreningerne har virkelig taget 
godt imod de nye hjemmesiders mange 
muligheder. 
En anden ’projektaktivitet’ er tilstede-
værelsen på de mange håndværksmesser. 
Her har Fora, takket være Finn Glibstrup 
og Lissi Kjær Christensen som er med i 
Foras styrelse, været repræsenteret med 
stand og logo. Vi har den måde vist Foras 
ansigt, svaret på spørgsmål og forhåbent-

lig sendt nogle kursister i retning af Foras 
medlemsforeningers kurser og aktiviteter. 
Sekretariatet tog sig af den store Frede-
riciamesse, hvor målet også var at knytte 
forbindelse til nye undervisere til Fora 
Fagkursus. 

Hvad er status på ASA?           
Status på det langvarige projekt med at få 
et nyt administrationssystem i samarbejde 
med de andre oplysningsforbund er, at vi 
efter et par alvorlige bump ser ud til at få 
et administrationssystem ud i test til en 
række pilotskoler fra alle de fire forbund 
sidst på foråret. ASA bliver nu bygget 
på et eksisterende kursusadministrati-
onssystem, som bl.a. tandlægeforeningen 
bruger. Det betyder, at vi ikke behøver at 
udvikle alt fra nyt. Alligevel er der en del, 
som er unikt for aftenskolerne, og som 
skal tilpasses systemet. Vi udvikler syste-
met med nogle meget lidt IT – agtige mål 
for øje: Det skal være hurtigere, sikrere, 
nemmere og billigere for skolelederen 
(eller den der har med kursusadministra-
tionen at gøre), end de systemer vi har i 
dag. For kursisten skal det være nemt og 
hurtigt at bruge systemet og meget er lagt 
an på, at kursisterne betjener sig selv. Det 
bliver mildest talt møgspændende at se, 
om ASA også bliver sådan ... Vi er jo fire 
involverede fra hvert vores oplysnings-
forbund, der skal blive enige med os selv 
og med udviklerne. Og der er mange 
eksterne systemer, som skal kobles til 
ASA. Indtil videre er jeg meget tilfreds 
med samarbejdet mellem de fire forbund. 
Vi trækker på samme hammel, men har 
jo også haft et mislykket udviklingsforsøg 
og lang tid til at finde vores samarbejds-
form. 

På sekretariatet er der sket en 
del ændringer i personalesam-
mensætning. Hvordan kan det 
være?
Foras styrelse besluttede, at Fora skal 
bevæge sig fra at være et servicefællesskab 
til mere at være et værdifællesskab. Første 
skridt i sin tid var kernefortælling og nyt 
navn. Et af de mere håndgribelige skridt 
var et ønske om, at vi på sekretariatet 
skruede ned for IT-arbejdet til fordel 
for kommunikation og samarbejder, der 
kunne involvere Foras foreninger i fælles 
indsatser, f.eks. fælles projekter. Det kan 
man også se videreført i de redskaber, som 
udgør Foras nye strategi – de er ”det gode 
håndværk”, ”rekruttering og generations-
skifte” og ”synlighed”. 

Da vi samtidig havde svært ved at få 
sekretariatets IT-arbejde til at hænge 
ordentligt sammen, bl.a. på grund af 
deltidsansættelser og geografi, måtte vi 
ved indgangen til 2017 sige farvel til Peter 
Kofoed Brix, som bor og arbejdede på 
Bornholm. En anden konsekvens er, at vi 
fremover vil benytte standardsystemer til 
f.eks. hosting af servere, da Henrik Bro 
med udgangen af året valgte at søge nye 
udfordringer. Samtidig har vi i forbin-
delse med projektet ”Værkstedssamtaler” 
tilknyttet projektmedarbejder Laura 
Nielsen, som også skal give en hånd med 
i forbindelse med kommunikationsarbej-
det,. Det bliver rigtig godt

Hvordan går det med økonomi-
en og med antallet af foreninger 
i Fora?
Det korte svar er: Godt. Rigtig godt. 
Modsat samme tidspunkt for halvandet 
til to år siden er der kommet langt større 
sikkerhed omkring oplysningsforbunde-
nes andel af udlodningsmidlerne. Vi har 
nu et klart billede af, hvordan udvik-
lingen i tilskud vil være frem til og med 
2020, og det giver en sikkerhed for alle 
fem oplysningsforbund. Der er altså langt 
større vished om størrelsen af den kage, 
som oplysningsforbundene får. Men stør-
relsen af det stykke af kagen, som Fora 
får, er stadig afhængig af aktiviteterne i 
Foras medlemsforeninger. Derfor er det 
stadig vigtigt, at Foras foreninger er gode 
til at lave kurser, foredrag og fleksibelt 
tilrettelagte aktiviteter med støtte fra 
kommunen. Og det er en glæde at kunne 
konstatere, at også i 2016 gik aktiviteten 
frem, så Foras landsforbund fik lidt mere 
kage på tallerkenen. Tallene for 2017 op-
gøres først i løbet af 2018, så dem kender 
vi ikke endnu.

Hvordan er Fora blevet stærkere 
i 2017? 
Helt konkret har Fora fået en række dag-
højskoler som nye medlemmer. Så Fora 
er ikke alene blevet større, vi har også fået 
nye inputs og ideer fra de nye medlem-
mer. Blandt andet har daghøjskolerne 
unge som målgruppe, og hvordan man 
kommunikerer med unge er jo i høj grad 
en viden, som aftenskolerne i Fora kan 
lære. Mange aftenskoler vil meget gerne 
have yngre kræfter ind både som frivillige 
i foreningerne, f.eks. som bestyrelsesmed-
lemmer, nye underviserkræfter, nye ideer 
og nye – og flere -  kursister. De er noget, 
vi vil sætte fokus på med den nye strategi.
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En række foreninger er også blevet 
stærkere gennem bestyrelsesudvikling, og 
har fået bedre styr organiseringen. Men 
der er plads til flere, og jeg tror også, der 
er et behov. For vi er jo faktisk også blevet 
svagere – lige præcis fordi vi alle er blevet 
ældre. Der er stadig foreninger, som ikke 
har overvejet, hvordan foreningen skal 
leve videre, når kræfterne begynder at 
vige. Vi skal turde snakke med hinanden 
om denne udfordring, så har vi chancen 
for at blive endnu stærkere. Særligt hvis 
vi også har mod til lade nye folk kom-
me til, og vi giver dem plads, ansvar og 
opgaver. Og indflydelse. Sekretariatet har 
her de rigtige værktøjer, der kan hjælpe 
foreningerne, og konsulenterne står klar 
til at rykke ud til en skole. Og så har vi 
i 2017 arbejdet med at styrke de fora, 
hvor vi mødes og kan hjælpe hinanden: 
Skoleledertræf, formandstræf og fyraf-
tensmøder.  

Hvad har været Foras største 
udfordring i 2017?
Overordnet set har den største samlede 
udfordring nok været at få skabt sam-
menhæng mellem de individuelle udfor-
dringer, som de opleves hos den enkelte 
medlemsforening, og så den kollektive 
udfordring vi har i Fora. Kollektivt står 
vi med den udfordring, at aftenskole-om-
rådet generelt over hele landet kommer 
til kort i forhold til idrætten. Kommu-
nerne kan af en eller anden grund meget 
bedre se det gode ved idrætten, mens de 
gode virkninger af at gå i aftenskole ikke 
fremstår så tydelig. Men det er ikke et en-
tydigt billede. Nogle steder har aftensko-
leområdet det godt, og aftenskolerne har 
indflydelse og nyder anerkendelse. Andre 
steder står det grelt til. Aftenskolerne 
bliver udsultet og får sværere og sværere 
ved at få folkeoplysningen ud 

til borgerne. Hvad er svaret på det? De 
steder hvor det går godt, er der ofte et 
aftenskolesamråd. Man har et fint sam-
arbejde mellem aftenskolerne, og man 
er aktiv i forhold til embedsmænd og de 
lokale politikere. Andre steder kan man 
omvendt ikke få et samråd til at fungere. 
Det er der i hvert fald ikke. Der er for få 
af Foras lokale foreningsfolk, der synes, 
det er værd at gøre arbejdet med at gøre 
sig synlige og tage diskussionerne med de 
andre aftenskoler og med kommunerne. 
Det er ikke en ny udfordring, men den 
fyldte meget i 2017, og den kommer til at 
fylde igen i 2018. 

Hvad kommer Fora til at have 
fokus på i 2018?
Vi kommer til at have fokus på det, vi 
er gode til. I den nye 2020-strategi har vi 
et indsatsområde, der hedder ”Det gode 
håndværk”. Det er vi gode til. Men vi 
er ikke gode til at fortælle om det. Som 
landsforbund skal vi arbejde konkret med 
synlighed for foreningerne, og så skal vi 
have nogle nye folk gjort interesserede i 
at yde en indsats i Foras foreninger. Som 
frivillige, som undervisere som projekt-
magere. Vi skal i Fora have fokus på at 
hjælpe med i rekrutteringsarbejdet.
Vi får også helt automatisk fokus på IT. 
Vi får et nyt administrationssystem. Man-
ge foreninger har fået nye hjemmesider, 
og under det hele ligger EU-persondata-
forordningen, som vi skal leve op til. Det 
bliver et spændende år.
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Vi skal turde  
snakke med  
hinanden om  
denne udfordring...

"
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Akademiet
Akademiet er en daghøjskole i Køben- 
havn med tilskud fra Københavns Kommune. Vi tilbyder 
undervisning i musik, dans og teater. 20 ugers intensive kurser 
med dagundervisning - 30 timer om ugen, samt to kortere 
aftenkurser på 10 uger. Hvert år bliver mange elever fra Aka-
demiet optaget på danske og udenlandske videregående danse- 
og teaterskoler og konservatorier. Desuden indgår Akademiets 
elever på mange måder som iværksættere i Københavns 
kulturelle vækstlag. De arrangerer festivaler, udstillinger, laver 
teatergrupper, koncert¬er m.m.

VERA skole for kunst & design
VERA er en skole, hvor unge kunst- og designinteresserede 
københavnere kan følge én af fem linjer: Beklædningsdesign, 
Arkitektur & design, Fotografi, eller Billedkunst A & B. Alle un-
dervisere er professionelle inden for deres fag, og har en kunstne-
risk eller designmæssig karriere ved siden af deres underviserjob. 
Kurserne er på fuld tid og løber 4 eller 5 måneder, forår og efterår. 
Skolen har eksisteret som daghøjskole siden 1985. Mange af 
skolens elever søger optagelse – og mange kommer også ind – på 
videregående kunstneriske og kreative uddannelser i Danmark og 
udlandet. Læs mere på www.veraskole.dk.

Daghøjskolen for Indvandrerkvinder 
Daghøjskolen for Indvandrerkvinder er en skole, som har ligget 
på Nørrebro siden 1986. Vores målgruppe er kvinder med anden 
etnisk baggrund. Vi gør os stor umage med at tilrettelægge under-
visningen, så den passer til den enkelte kvinde. Vi tilbyder daghøj-
skoleforløb, FVU undervisning, psykomotorisk terapi, undervis-
ning i krop, motion og sundhed, temaundervisning, uddannelses 
og jobvejledningsforløb, medborgerskab og statsborgerskabs 
kompetencer. Vi har rødder i højskoletanken og folkeoplysnin-
gen. Derfor er det vigtig for os at have fokus på og styrke det hele 
menneske. Vi er påvirket af stemningen i samfundet og den øgede 
stigmatisering af vores målgruppe. Derfor arbejder vi hele tiden 
mod positiv integration. Det kræver ro og tålmodighed at løfte 
den enkelte kvinde og støtte hende i hendes personlige udvikling, 
og det giver daghøjskoleforløb mulighed for. Kvinderne, deres liv 
og de udfordringer, de møder i samfundet og de samfundsmæs-
sige ændringer der sker, og nye behov der opstår, inspirerer os til 
at udvikle indholdet i vores undervisningstilbud og vores daglige 
arbejde med kvinderne. 

De blev medlem af 
Fora i 2017
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AFHOLDTE KURSER FOR 
FORENINGERNE I 2017
Fora afholder i løbet af et år en hel del kurser for medlemsforenin-
gerne. Her kan du se, hvillke kurser det var og hvor mange der 
deltog.   

Digital læring - OF kursus  8

Skoleledertræf  15

Landsmøde 89

Fleksibel  
workshopdag  60

Regionalt  
undervisertræf,  
Nykøbing  18

Facebook 31

"Fyraftensmøde,  
strategi  
og fremtid" 
80

Formandstræf  17

Grundlæggende  
lederkursus  6

DOFO kursus  5
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Det antages tit, at kineserne har 
et ordsprog, der lyder: “Må du 
leve i interessante tider.” Det er 

bredt accepteret som et ironisk ordsprog, 
og selvom det i virkeligheden ikke kan 
bekræftes at have sin oprindelse i Kina, 
er der et faktuelt kinesisk ordsprog, der 
lyder: “Hellere være en hund i fredstid 
end et menneske i kaos”, som danner en 
fin kobling mellem de nævnte “interes-
sante tider” i det førstnævnte ordsprog og 
“kaos” i det andet citerede ordsprog. Ind-
rømmet, har undertegnede på adskillige 
tidspunkter i 2017 ønsket hundens noget 
mere rolig tilværelse, end det vi i år har 
oplevet i puljeudvalget. 
 
Puljeudvalget har i 2017 haft et interes-
sant år med ændringer i både struktur 
og procedure som følge af styrelsens 
beslutninger i 2016. I starten af året så det 
ud til, at puljens budget skulle halveres. 
Styrelsen havde samtidig besluttet, at der 
fremover skulle være én samlet pulje i 
stedet for separate puljer, og at en del af 
det samlede puljebeløb kunne afsættes 
til udviklingsformål bestemt af styrelsen 
ud fra styrelsens gældende handlings-
plan. Desuden blev de tidligere faste 
ansøgningsfrister ændret til mulighed for 
løbende godkendelse. 
 
Puljen for foreningshjælp overgik til 
sekretariatet som en administrativ pulje 
mest for nyopståede foreninger. Krite-
rierne for støtte til udviklingsprojekter 
blev skarpere udpenslede således, at 
udviklingen har til formål at skabe flere 
undervisningstimer, og at både Foras ker-
nefortælling og gældende handlingsplan 
understøttes.  
 
 
 

Som noget nyt forventes det nu, at den 
ansøgende forening sparrer med pulje-
udvalget og sekretariatet om projektet.  
Den ansøgende forening skal også i 
højere grad evaluere og sprede resultater 
og erfaringer fra projekterne med andre 
medlemsforeninger efter projektafslut-
ningen.  
 
I forhold til støtte til kursusdeltagelse 
skal ansøgningen nu ledsages af kursus-
materiale samt oplysninger om, hvordan 
kurset tænkes at udvikle underviseren og 
foreningen. Kriterierne for støtte til ind-
køb af undervisningsmateriel blev også 
ændret. Den ansøgende forening skal nu 
dokumentere egen manglende mulighed 
for finansiering ved at indsende en kopi af 
foreningens sidst godkendte årsregnskab, 
og den ansøgende forening skal gøre 
rede for, hvordan indkøbet gør enten nye 
fagudbud mulige, eller gør at eksisterende 
fagudbud kan fastholdes. 
 
I spændingsfeltet mellem styrelsens 
humanistiske formuleringer om fælles-
skab, visioner og strategier for at udvikle 
folkeoplysningen og puljeudvalgets mere 
pragmatiske, økonomirettede opgaver 
med at uddele puljemidlerne til Foras 
medlemsforeninger har puljeudvalget be-
stemt oplevet et interessant år med livlige 
møder. Til tider har der været uklarhed 
om, hvordan puljeudvalget bedst kan 
navigere i dette spændingsfelt mellem 
styrelsens mål og puljeudvalgets opgave. 
 
Det kan i ovenstående læsning virke som 
om, der ikke er kommet så meget godt 
ud af årets gang i puljeudvalget – men 
tværtimod! På grund af en langt bedre 
økonomi i Fora end først ventet, var det  
 
 

ved halvårsregnskabet 2017 muligt at 
tilbagerulle de varslede besparelser. Pul-
jen kom tilbage på oprindeligt niveau og 
havde dermed også midler til årets anden 
halvdel.  
 
Trods ændringer i ansøgningskriterier 
og puljestruktur lykkedes det at yde en 
bred støtte til medlemsforeningerne. Efter 
årets sidste møde var stort set alle midler 
bevilget med en tilfredsstillende fordeling 
mellem udviklingsprojekter, støtte til 
kursusdeltagelse og anskaffelse af under-
visningsmateriel.  
 
Det er i puljeudvalget vores bedste over- 
bevisning, at puljen, som budgetteres af 
Foras andel af udlodningsmidlerne, der 
uddeles på baggrund af medlemsforenin-
gernes årligt indberettede undervisnings-
timer i størst muligt omfang skal ud til 
de enkelte foreninger og gavne. Her kan 
pengene yde den mest direkte og effekt-
fulde støtte til folkeoplysningen generelt 
og til den lokale medlemsforening i 
særdeleshed. Med disse ord in mente skal 
der fra puljeudvalgets medlemmer lyde et 
ønske om et godt folkeoplysende 2018.

Ny puljestruktur 
 
Det har været et interessant år, hvor stort set alle Foras pulje-
midler kom ud i foreningerne og gjorde gavn
Af Chris McKay, formand for Foras puljeudvalg
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PULJEUDVALGET:

Formand: Chris McKay,  

Nykøbing F. Aftenskoler

Medlemmer:

Marny Rasmussen, Nr. Snede 

og Omegns Husflidsforening

Lissi Kjær Christensen,  

Hedens Husflid

Karoline Friis,  

Midtfyns Husflid

Finn Glibstrup, Oksbøl Husflid

Sekretær:

Henriette Corvinius Andersen
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SÅDAN BLEV  
PULJERNE FORDELT I 2017 
 
I 2017 var der 450.000 kr. i puljemidler.  
Heraf blev 408.570 bevilget til foreningerne.
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Efteruddannelse 
25,3%

Udviklingsprojekter 
38,9%

Undervisnigsmateriel 
36%

Ikke anvendt 
9,2%

* Grunden til, at ikke alle midler blev fordelt i 2017,  
skyldes, at enkelte projekter ikke blev sat i værk eller nåede at blive afviklet.

Her et udpluk af aktiviteterne og materialekøb  
støttede af Foras pulje:

• Mad og mennesker festival til markering af Fokus Folkeoplysning i Aalborgs nye lokaler
• Nordisk Trædrejertræf, Skolen for Kreativ Fritid
• Kvindfolkemødet på Marielyst og Filosofiske Samtalesaloner, Nykøbing F. Aftenskoler
• Aktivitets- og forsamlingshus Marienlystvangen, FO Aarhus
• Udstyr til trædrejning fordelt blandt flere foreninger (i alt DKK 65.000)
• Diverse andre materialer og udstyr til undervisning fordelt blandt flere foreninger
• Synliggørelse – bannere, pavilloner mm. – som en et-årig forsøgsordning

louise
Sticky Note
slet: ,

louise
Sticky Note
ret til: støttet
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Kommunikationen i Fora i 2017
I 2017 var kommunikationsudvalget ind over flere områder inden for kommunikationen i Fora.  
De vigtigste områder var fokus på digital kommunikation i forbindelse med foreningernes synlighed 
på nettet, intern kommunikation i form af input og kritik af Foras medlemsblad Fora Magasinet, eks-
tern kommunikation i form af Foras og Foras foreningers tilstedeværelse på Facebook og politisk og 
netværksbaseret kommunikation ved deltagelse på folkemødet 2017.

Af formand Kaj Andersen og udvalgssekretær Louise Albers

KOMMUNIKATIONSUDVALGET

Iben Warburg, Midtfyns Husflid 

Kaj Andersen, FO Nordfyn 

Flemming Christensen, Holbo Herred Væverforening 

Anna Kolnd, Kollektivt medlem for Radikale Venstre 

Palle Vinther, FO-Aarhus 

Sekretær Louise Albers, kommunikationskonsulent  

i Fora 

 

Synlighed på nettet
Projektet blev søsat i 2017, og er et tilbud til alle Foras med-
lemsforeninger om at have deres hjemmeside i ForaWeb – nu 
med opdaterede redigeringsmuligheder og et nyt moderne 
design. Synlighed på nettet er et kommunikationsprojekt, 
der både indeholder en webløsning og en kursusrække med 
introduktion til det nye system og design samt undervisning 
i søgemaskineoptimering. Det har været et mål med det nye 
design at skabe større genkendelighed i designets udtryk Foras 
medlemsforeninger imellem og fra forbund til forening, for på 
den måde også at kunne støtte op om, at vi også er en del af et 
større fællesskab - også rent visuelt. Den opdaterede CMS- 
løsning er med til at gøre det nemmere for vores foreninger at 
lave og vedligeholde deres hjemmesider. 
De første kurser i det nye system i 2018 er blevet afviklet, og de 
første foreninger kan lancere deres nye hjemmesider i foråret 
2018.

Folkemødet
Fora deltog også i 2017 på folkemødet på Bornholm. At delta-
ge på folkemødet er en lejlighed til at vise, at vi er interessere-
de i at sætte samfundsaktuelle emner til debat og vise flaget for 
folkeoplysningen. Samtidig får vi udbredt kendskabet til Fora, 
som naturligvis også er en måde at markedsføre Foras for-
eninger, som udgør forbundet. Derudover er det en mulighed 
for at dyrke netværket og få nye samarbejdspartnere.

        Fora Magasinet
   Fora Magasinet er Foras medlemsblad, som ud-
kommer fire gange om året, og som   er et blad, der orienterer 
Foras medlemmer om, hvad der sker med folkeoplysningens 
lovgivning, i Foras andre foreninger og hvilke projekter 
forbundet er involveret i. Bladet giver også mulighed for, at 
medlemsforeningerne byder ind med egne historier om, hvad 
de er stolte af i deres forening. Udvalget giver input til indhol-
det i bladene og evaluerer indholdet af de udkomne magasiner. 

Facebook
3,7 millioner danskere er på Facebook. Det gør det 
sociale medie til en vigtig kanal for foreningerne at 
promovere og markedsføre sig på. I løbet af 2017 blev 
der afholdt flere kurser i Facebook til både begyndere 
og til øvede. I år afholdt Fora størstedelen af kurserne 
i samarbejde med LOF. I 2018 vil der igen komme en 
del kurser i Facebook. 

Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 7

"

louise
Sticky Note
Bør vi lave om, så der står formand: Kaj Andersen først (opsætning som ved puljeudvalget)

louise
Sticky Note
firkant er væk :)



s 13

Fora på Facebook
Foras Facebooksides antal følgere 
steg med 29% i 2017. 15% kom til 
i juni måned oven på en nyheds-
brevshistorie om Foras Facebook-
side.

Foras Facebookssides mest popu-
lære opslag i 2017 var juni måned, 
hvor vi bragte en 
lille video fra folkemødet. Det op-
slag blev delt af jer og nåede ud til 
over 6,7 tusind mennesker. Videoen 
var et kort udsnit af en debat, hvor 
bl.a. Torben Dreier fra FO- 
Aarhus diskuterede aftenskolens 
fremtid.

Som noget i nyt i 2017 havde vi for 
første gang nogensinde en juleka-
lender på Facebook, hvor Fora hver 
dag præsenterede en ny forening, 
der er en del af Fora. 
Det affødte i alt 1.142 synes godt 
om, kommentarer og/eller delinger 
fra Facebook- 
sidens følgere.

72 % af vores følgere på Facebook 
er kvinder
26% mænd
2% har ikke oplyst deres køn

Vi har flest følgere i alderen 45-54 år
Størstedelen af vores følgere er fra 
København og omegn. Dernæst 
kommer følgere  
fra de fynske byer. Stærkt efterfulgt 
af Aarhus og Odense.

De personer, der hyppigst kommen-
terer, deler eller synes godt om vores 
opslag er  
kvinder mellem 45-54 år (21%) og 
kvinder over 65 år (21%).

Foras nyhedsbrev
I 2017 sendte Fora i alt 23 nyheds-
breve ud.

Det nyhedsbrev, som flest åbnede i 
2017 var i juni. Nyhedsbrevet inde-
holdt en historie om Aftenskolernes 
Pris, en opfordring til at synes godt 
om Foras Facebookside og en nyhed 
om sekretariatets sommerferieluk-
ning. 

I januar måned sendte vi også et 
populært nyhedsbrev ud. Her var 
det en meddelelse om skoleleder-
træf, der var den mest læste historie. 
Faktisk var det den nyhed i 2017, 
der fik flest klik.

Fora Magasinet
Fora udsendte i 2017 fire medlems-
blade.  
Bladene udkom i marts, juli, okto-
ber og december
Bladene blev sendt ud til i alt 3290 
personer i hele 2017. Bladet havde i 
gennemsnit 25 sider.

Å R S B E R E T N I N G  2 0 1 7

HVAD SES OG HØRES?  
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Kvinder 
72%

Mænd 
72%

Ikke oplyst 2%

louise
Sticky Note
tekst rykkes op på denne linje

louise
Sticky Note
mange Foraforeninger

louise
Sticky Note
op på denne linje

louise
Sticky Note
"vores" rettes til Foras

louise
Sticky Note
op på denne linje

louise
Sticky Note
tekst rykkes op på denne linje

louise
Sticky Note
Indsæt: .

louise
Sticky Note
slet: hele



s 14

Kursus holder liv i håndværk  
og fornyer det
Glade kursister afsluttede i 2017 deres efteruddannelsesforløb  
i Frit Broderi. To af deltagerne, Anne Marie Sand og Lene Rosen- 
feldt Christensen fra, fortæller her om deres oplevelser. 
Af Laura Nielsen, projektmedarbejder i Fora
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Hvad skete der i 2017 for efteruddannelses-
kurserne under Fora Fagkursus?  
For eksempel blev endnu en gruppe kursister 
uddannet inden for Frit Broderi. Fora Maga-
sinet har spurgt to kursister, hvad de har fået 
ud af deres uddannelsesforløb.

For mig har det været en spæn-
dende rejse”, siger Lene Rosen-
feldt Christensen. ”Jeg havde 
ikke broderet ret meget, da jeg 

startede på 1. modul, men lavet alt muligt 
andet såsom patchwork, malet samt lavet 
collager. Jeg trængte til nye udfordringer, 
og det må jeg sige, at jeg har fået på de 
otte moduler. Flere gange har jeg tænkt: 
”det her kan jeg ikke”, men med Bettinas 
vejledning nåede jeg alligevel i mål. Det 
har også været rigtig sjovt at se, hvor for- 
skelligt vi kursister har løst opgaverne 
undervejs,” fortæller hun. 
 
Også Anne Marie Sand er gået fra kurset 
med en god oplevelse: ”Det har været 
spændende, inspirerende og ikke mindst 
meget lærerigt at deltage i forløbet.” 
 
Men ud over at de to undervisere har  
lært nogle nye teknikker, har det også 
været en saltvandsindsprøjtning af helt 
ny inspiration. ”Jeg har fået en helt anden 
tilgang til det at arbejde med tekstiler  
og broderi. Før var mønstre og vejled- 
ninger et must,” fortæller Lene Rosen-
feldt Christensen,  
 
 
 
 

”nu får jeg en idé, og går straks i gang  
med at se, om den holder. Jeg lader mig 
inspirere af de ting, der omgiver mig, og 
ser muligheder. På en tur i skoven må jeg 
ofte have kameraet frem mange gan-
ge – for der er måske lige et motiv eller 
mønster, som kan omsættes til broderi.  
 
Det samme gælder for Anne Marie Sand: 
”Jeg er blevet rokket godt og grundigt, og 
“Frit Broderi” har fået en anden betyd-
ning. Nu kan maskinbroderiet fint indgå 
sammen med det klassiske håndbroderi.  
I efteråret 2018 vil jeg tilbyde “Frit ma-
skinbroderi” i undervisningen.”
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

At komme ud over rampen 
Men ”Frit Broderi” handlede ikke kun 
om broderi. Det handlede nemlig også 
om at synliggøre håndværket. Uanset om 
man er trædrejer eller pilefletter, er det en 
styrke at kunne synliggøre, det man kan 
for omverdenen. Det kan nemlig pirre 
nysgerrigheden hos potentielle fremtidige 
kursister i foreningerne rundt omkring i 
landet. 
Lene fortæller: ”I begyndelsen af januar 
begyndte vi hver især at lægge opslag ind 
på Facebook mv. og hænge plakater op i 
vores lokalområder for at gøre opmærk-
som på udstillingen.” (…)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"
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Kursus holder liv i håndværk  
og fornyer det
Glade kursister afsluttede i 2017 deres efteruddannelsesforløb  
i Frit Broderi. To af deltagerne, Anne Marie Sand og Lene Rosen- 
feldt Christensen fra, fortæller her om deres oplevelser. 
Af Laura Nielsen, projektmedarbejder i Fora
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FORA FAGKURSUS  
I 2017 

Alle kurser 12
Antal deltagere i alt 94
Antal afholdte kurser i Frit Broderi i 2017 6
Antal deltagere 37

Alle aktuelle kurser kan findes på 
hjemmesiden www.fagkurser.dk

Jeg har fået en helt 
anden tilgang til  
det at arbejde med 
tekstiler og broderi 

"
”Det har været rigtig godt at få ”lært” 
at udstille. Der er mange ting, der skal 
tænkes på. Så jeg tænker, det er en god 
afslutning på de otte moduler. For mig 
var det noget helt nyt, at skulle udstille 
og vise mine broderi for andre. Min store 
interesse er min lille hemmelighed. Men 
det har været fantastisk at få det lille skub 
og ”komme ud over rampen”, afslutter 
Lene Rosenfeldt Christensen.  
 
Også Anne Marie Sand fortæller om selve 
udstillingen med begejstring: 
 
”Processen med opstillingen var meget 
lærerig, og selve dagen var helt speciel. 
Det var dejligt at kunne vise nogle af de 
ting, som jeg selv er tilfreds med. Og ikke 
mindst – og det tror jeg, at jeg kan sige på 
alles vegne: “Vi gjorde det”.
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