
Tale til Torben og Anne den 12. maj 2022 i Kulturhus Bunkeren, Aarhus 

Af Kan Maigaard, landsformand for Oplysningsforbundet Fora 

 
Kære Torben 
 
Vi mødte hinanden for snart 40 år siden på Udviklingscenter for folkeoplysning og 
voksenundervisning. Nu er jeg også i rødt! 
 
Hvad kan vi sige om din tilgang til folkeoplysning og samarbejde?  
 
Den er enestående. Du tænker altid i win-win-win. Du tænker altid i legekammerater. Du 
tænker altid på, hvad alle kan få ud af samarbejdet, i modsætning til ”what’s in it for me?” 
Du tænker altid på dem, der har svære vilkår. Ikke blot deltagerne i folkeoplysningen, men 
også medarbejderne, samarbejdspartnerne, og sågar konkurrenterne. Du går aldrig efter 
særlige fordele for FO-Aarhus i landsforbundssammenhæng – til gengæld har du været meget 
optaget af ikke at fylde for meget, fordi du jo godt vidste, at I var de største i vores forening. 
Du har altid været meget opmærksom på at give erfaringer videre til alle andre, samtidig 
med, at du var fuldt bevidst om, at ikke alle de 150 andre foreninger kunne gøre det samme 
som jer. 
 
Om dig som person, Torben: 
 
Da AOF Aarhus var ved at gå konkurs, gik FO på dit initiativ ind og hjalp AOF med at 
komme ud af krisen og på fode igen. Hvorfor dog hjælpe en konkurrent? Fordi der er brug for 
alle i den folkeoplysende verden! 
 
Ved det første landsmøde i det nye Fora, hvor Dansk Husflid og FO blev slået sammen, 
stillede du dig op i den røde sweater og råbte ud i lokalet: Her er fyldt af kærlighed! Det var 
nødvendigt lige der, fordi alle sad og overvejede, hvilken balde, de skulle lægge vægten på. 
Nu var den ny tid begyndt, og du gav et vægtigt og vigtigt bidrag til sammenhængen: 
 
- Du har opfundet Aftenskolernes Pris – og ikke kun én. Vi var tæt på dusinet. Fordi så 

mange som muligt skulle kunne hædres. 
- Du har slået på en større sammenhæng mellem daghøjskolerne og Fora – og nu er 10 

daghøjskoler medlemmer hos os. 
- Du fastholder ordet ”FEDT”, selvom det stort set er gået af mode andre steder. Hold fast. 

Jeg ved, at Facebook ikke vil kunne censurere det, fordi algoritmer ikke kan se 
sammenhænge! 
 

Hvad har du opnået som skoleleder her i FO-Aarhus? 
 
Du overtog et fallitbo og har gjort det til én af landets største folkeoplysningskoncerner med 
både aftenskole, daghøjskole og alle de mange forkortelses-skoler: FVU, OBU, STU osv. 
Men også projektværksteder, mange forskellige projekter for flygtninge, udsatte, svært 



stillede. Mange, mange grupper har fået en kærlig og varm hånd i FO-Aarhus. Du har skabt 
samarbejde mellem det offentlige, det private og civilsamfundet. 
 
FO Aarhus står for over halvdelen af hele Foras samlede aktivitet med over 100.000 
undervisningstimer per år. Du har deltaget i utallige lov- og regelforberedende arbejde i de 
sidste 40 år. Og det håber vi, at du sammen med Anne, vil fortsætte med. Erfaringsmængden 
er kolonorm. Du har stort set opfundet begrebet ”fleksibel tilrettelæggelse”, og det er en 
form, vi i Fora er de bedste blandt aftenskolerne til at benytte os af. Du stod bag debatpuljen, 
og FO-Aarhus udgiver hvert år et helt hæfte til inspiration for andre. I dag er FO Aarhus en af 
smilets bys store ejendomsbesiddere med adskillige tusinde kvadratmeter under tag. 
 
Hvor lærte du, og hvor fik du inspirationen? 
 
I fattigfirserne! Der fik vi overskud til at tænke nyt under alle udviklingsprogrammerne. 
Du og FO-Aarhus fortsætter. Det lærer vi alle af. Bare fortsæt, Torben. Held og lykke med 
alle de nye projekter. 
 
 
Kære Anne 
 
Det smukke er, Anne, at du tager over fra Torben, og du viser de samme formidable 
kvaliteter, som jeg lige har nævnt bare ganske få af i forhold til Torben. Det bliver noget 
andet med dig – selvfølgelig – men det er jo netop det, fornyelse går ud på! 
Det skal være noget nyt. Der skal nye øjne på hele folkeoplysningen. Du skal se nye 
muligheder, der skal forfølges, opdyrkes og omsættes, som du nu lyster det. Du har et 
vindende væsen, en konstruktiv og positiv tilgang. Du har et omfattende netværk og frem for 
alt et fremragende humør. Vi er så glade for at komme til at samarbejde med dig i Fora. 
 
Den er ikke lille, den store røde sweater, du skal fylde ud, Anne, men vi skal støtte dig i Fora, 
bakke op, lytte og spare og gøre det bedste, vi kan. Vi ved, at du har en kæmpe flok af 
dygtige medarbejdere og en uoverskuelig samling af samarbejdspartnere, som alle kan nyde 
godt af. 
 
I Fora-strategien for de kommende år skal vi være med til at fastholde din lyst til forandring, 
så vi alle får gavn af den. 
 
Set fra min stol som landsformand for Fora har du sammen med Torben lavet en forbilledlig 
afleveringsforretning over to år! Det kræver snilde og hensyntagen fra begge parter. Du har 
også klaret din del fremragende. 
Nu har du dirigentstokken til en fantastisk blanding af et symfoni- og rytmisk orkester.  
Vi glæder os til samarbejdet. 
 
Tillykke med arbejdet! 
 
 


