
 

FORAS LANDSMØDE 
 Tema: Folkeoplysning til alle – 

rum til alle

7. - 8. maj 2022
Helnan Marselis Hotel  

og Kulturhus Bunkeren



LØRDAG 
Helnan Marselis Hotel 

12.00 – 13.00  Ankomst og frokost

13.00 – 13.15  Velkomst v. formand og sekretariatsleder

13.15 – 14.15  Kloden kalder. Hvad svarer Fora? v. Lone Belling,  
   foredragsholder og konsulent. 
   
   Lone Belling vil med udgangspunkt i sin seneste bog ”Bæredygtighed - 
   Fra løftet pegefinger til etisk kompas” vise os, at bæredygtighed handler
   om både det mentale, det sociale, det økonomiske og det miljømæssige   
   område. Vi har inviteret Lone til at give os inspiration til vores næste   
   bæredygtige skridt i Fora og lægge op til en snak om, hvordan 
   bæredygtighed bør være en kerneopgave for den moderne 
   folkeoplysning. 

14.15 – 14.30  Strække ben 

14.30 – 15.15  Præsentation af Foras bæredygtighedspolitik og samtale om, hvordan vi i  
   Fora kan gå foran og løfte i flok 

15.15 – 15.45  Kaffepause og tjek ind til Landsmøde 2022

15.45 – 18.00  Foras formelle landsmøde 2022

18.00 – 19.00  Pause

19.00 - 20.30  Middag med kåring af årets ildsjæl

20.30 -               Syng med! Et sangforedrag med Rasmus Skov Borring, 
   pianist, komponist og foredragsholder

PROGRAM 



SØNDAG 
Kulturhus Bunkeren 
 
8.30 - 9.00  Transport til Kulturhus Bunkeren, FO Aarhus nye 
   kulturhus i den gamle journalisthøjskole

9.00 – 9.20  Morgensamling 

9.20 – 10.20  Stedets betydning for fællesskab og dannelse,  
   v. Rasmus Kolby Rahbek, forstander på Den Frie 
   Lærerskole.

   Rasmus vil med udgangspunkt i ph.d.-afhandling om ’Stedets 
   pædagogik’ give os et indblik i, hvordan steder påvirker dannelsen af fælles
   skaber, identitet og ånd. Folkeoplysning finder sted bestemte steder. Steder 
   påvirker aktivitet og mennesker, og de påvirker stedet. Rasmus vil gennem  
   sit oplæg give os inspiration til, hvordan vi kan forstå og arbejde med   
   vores steder som betydningsfulde for det, der foregår. 

10.20 – 10.40  Kaffepause

10.40 – 11.15  Rundvisning på Kulturhus Bunkeren
  
11.15 – 12.00  Stedets betydning i Aarhus og Aalborg - To fortællinger
   om, hvordan steder kan bruges til at indfri vores folkeoplysende visioner.
 
   Torben Dreier, FO-Aarhus, vil fortælle om visionerne for Kulturhus 
   Bunkeren og give os et indblik i, hvordan de kom fra gammel 
   journalisthøjskole til Kulturhus.
 
   Bjørn Salling, FOKUS Folkeoplysning, vil fortælle om FOKUS’ visioner for  
   deres folkeoplysende aktiviteter, og om, hvordan de bruger deres steder til  
   at skabe den rette stemning og ånd. 

12.00 – 12.15  Afslutning

12.15   Frokost

PROGRAM 



OPLÆGSHOLDERE

Om Lone Belling 

Lone Belling er skribent, foredragsholder og konsulent med særlig 
vægt på bæredygtighed dannelse og innovation. Stifter af konsu-
lentfirmaet Liv og Lederskab.  

Har tidligere udgivet:
Bæredygtig dannelse – skitser til en empatisk verden (2017), og  
”Bæredygtighed - Fra løftet pegefinger til etisk kompas” (2021).

Om Torben Dreier 
Torben Dreier er tidligere skoleleder i 
FO-Aarhus. Han er i dag seniorkonsulent 
i FO-Aarhus og leder af daghøjskolen. 

Om Rasmus Kolby Rahbek

Rasmus Kolby Rahbek er til daglig forstander på Den Frie Lærersko-
le. Inden da har han været omkring VIFO som senioranalytiker, og 
inden da har han gennem mange år været ansat i Højskoleforenin-
gen. Hans Ph.d.-afhandling ”stedets pædagogik” beskæftiger sig 
med stedets betydning for pædagogik, dannelse, læring og tager sit 
udgangspunkt i højskolen.

Om Bjørn Salling 
Bjørn Salling er direktør i FOKUS  
Folkeoplysning og KafféFair i Aalborg. 

Om Rasmus Skov Borring
 
Rasmus Skov Borring er en flittigt brugt sangvært. Han kom-
mer forbi til en time fuld af fællessang og fortællinger om hans 
arbejdet med at komponere nye sange samt formidlingen af den 
danske sangskat. 



Dato og tid
Lørdag den 7. maj - Søndag den 8. maj
 
Steder
Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, 8000 
Aarhus C
 
Kulturhus Bunkeren, Olof Palmes Alle 11,  
8200 Aarhus

Tilmelding
Tilmelding skal ske senest den 8. april 

Tilmelding kan ske ved at klikke på linket her 
eller via Foras hjemmeside under Landsmøde 
2022.  

Har du spørgsmål så skriv til:  
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 deltagere, 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, incl. drikkel-
se til måltiderne samt overnatning.

Transportgodtgørelse

Der ydes transportgodtgørelse for jeres sam-
lede transportudgifter efter gældende regler i 
Fora. Vi opfordrer til samkørsel, ligesom man 
får fuld transportrefusion efter statens lave 
takst, hvis man er tre eller 
flere 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

TRANSPORT 
 
I år skal vi være på to lokationer i løbet af landsmødet: Helnan Marselis Hotel og 
Kulturhus Bunkeren. Vi mødes på hotellet om lørdagen, hvor vi afholder hele lørdagens pro-
gram samt overnatter og spiser morgenmad søndag morgen.  
Herefter er der afgang til Kulturhus Bunkeren, hvor vi afholder søndagens program. 
 
Transport fra hotel til Kulturhus Bunkeren sørger man selv for i det omfang, man er i bil. For 
de der ikke kommer i bil, koordinerer sekretariatet transporten. Det tager ca. 20 – 25 min. at 
køre fra hotellet til Kulturhus Bunkeren.




