
 

FORAS LANDSMØDE 
 Tema: Godt i gang igen!

13. - 14. maj 2023
Hotel Svendborg

Indbydelse



LØRDAG 13. MAJ
12.00 – 13.00  Ankomst og frokost

13.00 – 13.15  Velkomst v. formand Karen Maigaard og
   sekretariatsleder Bernhard Trier Frederiksen

13.15 – 14.45  Godt i gang igen –
   flere ind i fællesskaberne 
   Oplæg og workshop
   v. Johan Galster,
   We Do Democracy
   
   Fællesskaber og relationer er
   afgørende for vores trivsel - det
   véd vi! Så hvordan får vi flere
   med i de demokratiske fælles-
   skaber? Hvordan får vi flere til
   at deltage – og til at engagere
   sig og tage ansvar? Hvordan kan foreningsdemokratiet se ud i fremtiden?  
   Og hvordan matcher vi nye tendenser og udvikling inden for involvering,  
   deltagelse og hverdagsdemokrati med vores nuværende
   foreningsdemokrati? 

   We Do Democracy er et konsulenthus, der er specialister inden for demo-
   kratiudvikling, deltagelsesprocesser og involvering, som arbejder med at
   udvikle nye demokratiske løsninger til fremtidens udfordringer. 

   Glæd dig til at træne dine demokratimuskler! 

14.45 – 15.15  Kaffepause og indtjek til formelt landsmøde

15.15 – 18.15  Formelt landsmøde
   (se særskilt dagsorden)

18.15 – 19.00  Pause

19.00 – 21.30  3-retters middag med kåring af årets ildsjæl

   På landsmødet kåres Foras ildsjæl 2023. Prisen overrækkes til en person,  
   som har gjort noget ekstra eller særligt i løbet af det seneste år. Vinderen  
   findes efter indstilling fra Foras foreninger, og I kan indstille jeres kandidat  
   her, eller under Foras Ildsjælspris på hjemmesiden.

PROGRAM 

https://fora.dk/om-fora/foras-ildsjaelspris/


SØNDAG 14. MAJ 
 
9.00 – 10.00  Kir og Monopolet 
   I år har Fora sin helt egen udgave af det kendte program Mads og Monopo-
   let. Med skarpe holdninger, masser af erfaring og vanligt højt engagement,
   vil Foras helt eget monopol give sit besyv med ift. løsningen af en række
   af folkeoplysningens dilemmaer.
   Som vært vil Kir Klysner, sekretariatschef i Fritid og Samfund, sørge for, at  
   vi kommer sikkert igennem så mange dilemmaer som muligt. 

   Foras Monopol er:
   Steen Tinning, skoleleder FolkeAkademiet Sydfyn
   Kaj Andersen, formand FO Nordfyn 
   Inge Lindqvist, skoleleder Fora Hvidovre
   Nis Peter Nissen, forstander Kompetencehuset 
   Marianne Mortensen, skoleleder Midtfyns Husflid

10.00 – 10.15  Lille pause

10.15 – 12.15  Godt i gang igen – er vi fremtidsklar?
   Oplæg og workshop v. Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker i Future Navigator
   og podcastvært på Supertrends

   Med en blanding af oplæg og inddragelse 
   vil Liselotte Lyngsø føre os igennem et 
   fremtidsværksted, hvor vi arbejder 
   med relevante trends for ud-
   viklingen i vores verden. Via
   snakke med hinanden og til-
   kendegivelser på vores
   telefoner, skal vi alle vurdere
   hvilke trends og tendenser, vi
   finder  vigtige, og hvad vi kan 
   gøre for at arbejde med dem.
   Dermed bliver det et interaktivt 
   forløb, der tager udgangspunkt i lige præcis vores verden og fremtid.

   Glæd jer til at træne jeres nysgerrighedsmuskler.

12.15 – 12.30  Tak for denne gang! Afrunding v. formand Karen Maigaard

12.30 –  Frokostbolle og afgang

PROGRAM 

Foto:

Stine Heilmann



Tid
Lørdag den 13. maj kl. 12.00 –
søndag den 14. maj kl. 12.30
 
Sted
Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Telefon: 62 21 17 00

Tilmelding
Skal ske senest den 14. april 2023 

Tilmelding kan ske ved at klikke på linket her 
eller via Foras hjemmeside under Landsmøde 
2023.

PRAKTISKE OPLYSNINGER

MAD 
 
I Fora arbejder vi for at tage flere skridt i en grøn-
nere retning. Derfor kan du til landsmødet vælge 
mellem en grøntsagsbaseret menu eller en menu, 
hvor der indgår kød. Efter tilmeldingsfristens udløb 
modtager du et link fra Hotel Svendborg, hvor du 
kan foretage dit valg. Det er også via dette link, du 
kan gøre opmærksom på eventuelle allergier, dia-
betes eller andet, der skal tages hensyn til.

Du kan se de to menuer her:

Menu 1)
Forret: Stegte østershatte-kejserhatte på blinis med syltede rødløg, friteret capers, frisésalat og 
krydderurteolie 
Hovedret: Tårn af grillede grønsager og tofu hertil ristet polenta tilsmagt med rosmarin og 
kraftig tomat-pimentsauce,
Dessert: Chokolade-mocca kage med syltede bær og sorbet

Menu 2)
Forret: Røget tun med limecreme, syltede rødløg, friteret capers og frisésalat 
Hovedret: Stegt okse striplion med sprød bold af spidsbryst, sauté af grønsager, årstidens 
mixed salat, kartoffelterrine og timiansky
Dessert: Chokolade-mocca kage med syltede bær og sorbet

https://formular.fora.dk/2023/tilmelding-til-landsmoedet-2023/


For delegerede
Hele weekenden – 600 kr. 
Kun lørdag – 350 kr. 
Kun søndag – 300 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 – 1.900 kr.
Dobbeltværelse – 1.600 kr. 

Prisen inkluderer fuld forplejning, inkl. to glas 
vin/øl/vand til middagen lørdag aften, samt 
overnatning. 

Delegerede
Antal delegerede afhænger af foreningens 
undervisningstimer.

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

TRANSPORTGODTGØRELSE 
 
Der ydes fuld transportgodtgørelse ved brug af offentlig transport. Ved brug af bil sker 
godtgørelsen efter gældende regler i Fora. Vi opfordrer til samkørsel, og man får fuld trans-
portrefusion efter statens lave takst, hvis man er tre eller flere i bilen.

SPØRGSMÅL 
 
Har du spørgsmål så skriv til Tine Will 
på mail tine@fora.dk

mailto:tine%40fora.dk?subject=

