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Jeg besøgte for nylig en Fora-forening. 
Som noget af det første fik jeg at vide, at 
”vi er jo bare en lille forening, som ikke 
betyder så meget”. Det havde jeg svært 
ved at forstå. 

Der blev oprullet mængder af aktiviteter 
og lagt et flot program foran mig. Jeg 
fik beskrevet nye initiativer, ønsker til 
fremtiden og ideer til hvordan man kun-
ne inddrage nye folk i foreningen, som i 
forvejen har flere end 100 medlemmer! 
Foreningen er aktiv i et lokalsamfund, 
hvor mange andre foreninger, sammen 
med butikslivet lider af afmatning, og det 
stod klart, at denne forenings betydning 
slet ikke skal måles i antallet af kurser 
eller deltagere, timer eller omsætning.

Alt for meget måles i dag i tal og større 
omsætning. Men hvordan måler man 
glæde og sammenhold? Den lille forening 
samler folk og giver lokalsamfundet til-
bud om samvær, samtale og nærvær, som 

alle ville blive utroligt meget fattigere af 
at skulle undvære. Men foreningens akti-
viteter giver også læring, nye teknikker og 
kreativ udfoldelse til deltagerne. 

Derfor skal den lille forening ranke 
ryggen, og se på den betydning forenin-
gen har for både medlemmer og delta-
gere. Beskrivelsen af den lille forening 
skal være alt andet end fortællingen om 
ubetydelighed, for de små foreninger har 
kæmpe betydning for lokalbefolkningen, 
og de samfund de er aktive i.

Den lille forening er leverandør af livs-
kvalitet. Og det er der brug for. Meget 
mere end der er brug for større kursus-
koncerner, som let mister forbindelsen til 
de lokale behov, og hvor vækst går forud 
for nærhed og kvalitet. 

Det er godt, vi har de små foreninger. 
Bare de ville se det selv.
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Herovre vil folk hinanden 
noget. Det, vi gør, har 
betydning for de andre. 

Der kan selvfølgelig også opstå uenighed 
her, men det er altid noget, vi kan løse.” 
Hanne Kodahl har modtaget sekretaria-
tets udsendte ved færgehavnen på Strynø 
og er allerede i gang med at fortælle om 
Strynø med stor begejstring. 

Hanne er skoleleder og kasserer i 
NETOP Strynø, der er medlem af Fora. 
Hanne smiler, mens hun med raske skridt 
leder os længere ind på øen mod dens 
midte, hvor Strynø by ligger. 
Det er en smuk efterårsdag i oktober, 
og vinden er frisk. Mens vi spadserer 
mod Hannes hjem – et af de steder, hvor 
foreningens bestyrelse holder deres møder 
(bestyrelsesmedlemmer skiftes til at lægge 
hus til) - render vi ind i flere af øens bebo-
ere, som Hanne hilser på.

”Ja, vi taler jo om, at der er hilsepligt, 
men vi hilser nu, fordi vi kommer godt 
ud af det med hinanden,” fastslår Hanne 
med et smil.

At leve på en af de danske småøer

Strynø er fem km2 stor og er en del af 
Langeland Kommune. Der bor 202 
personer på Strynø og heraf er ca. 50 
under 18 år. 

På Strynø er hele 16 nationaliteter re-
præsenteret, så det er ikke så underligt, 
at der ud af de fem bestyrelsesmedlem-
mer i NETOP Strynø, kun er to etniske 
danskere. Herudover er der en svensker, 
en polak og en canadier. Hanne er et 
struktureret menneske, og hun kan godt 
lide sin formandspost og bestyrelsesarbej-
det i foreningen. 

”Vi spilder ikke tiden, når vi mødes. Det 
er klart, at vi lige skal have noget kaffe og 
noget kage, men der er struktur på vores 
møder. Vi skal ikke mødes for at sidde og 
kigge på hinanden, men for at planlægge 
kommende aktiviteter,” konstaterer hun.

Hanne går med målrettede skridt, når 
hun spadserer. Hun har boet på øen 
i tre år, og det er tydeligt at mærke 
hendes begejstring for ø-livet og i 
særdeleshed Strynø.

”Strynø er jo ikke bare et sted, man lige 
slår sig ned. Alle de mennesker, der bor 
her, har truffet et meget bevidst valg om 
at ville leve her. Sådan er det på alle små-
øerne i Danmark. Man gør sig afhængig 
af en færge, men man får så meget andet 
igen på så mange andre måder,” 
fortæller Hanne.

FOLK VIL
HINANDEN
NOGET
På, den lille ø ved Langeland, Strynø holder 
NETOP Strynø til. Den lille forening arrangerer 
foredrag og kurser med stor tilslutning og 
betydning for samfundet på Strynø.

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora

”
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Herovre er vi sammen
om mange ting.
Alle hjælper hinanden. "

Hanne flyttede selv til Strynø for tre år 
siden sammen med sin mand Søren. De 
boede tidligere i Vejle, men fra de købte 
huset på Strynø, til Hanne vidste, hun 
ville bo der fast, gik der kun tre uger. Så 
de flyttede til Strynø, og Hanne pendlede 
frem og tilbage mellem arbejde og det nye 
hjem på øen. 

”Jeg blev efter godt et år spurgt, om jeg 
ville stille op som formand for NETOP 
Strynø. Jeg var hurtig til at sige ja, da 
det virkede som en post, hvor det var 
muligt at være med til at skabe aktivitet 
og kulturliv på øen. Og man får virkelig 
også fod på en forening, når man står for 
den daglige økonomi – lønudbetaling, 
samarbejdet med bestyrelsen, kommunale 
tilskud, kontakt med kommune m.m.,” 
fortæller Hanne.

Hanne er oprindeligt fra Vendsyssel og 
boede i Aalborg, da hun i forbindelse med 
arbejde på en olieplatform i Nordsøen 
mødte sin mand Søren, der kom fra Tå-
singe. De startede med at flytte sammen 
på Tåsinge, flyttede senere til Vejle, men 
var begge interesserede i tanken om at bo 
på en ø. Valget faldt på Strynø, og det har 
parret ikke fortrudt.

”Herovre er vi sammen om mange ting. 
Alle hjælper hinanden. Dengang vi 
havde købt huset, startede vi med at være 
herovre tre dage om ugen og så pendlede 
jeg frem og tilbage mellem Strynø og mit 
job og hus i Vejle, indtil jeg sagde jobbet 
op som underviser på VUC-Vejle. Nu 
underviser jeg på VUC-Langeland, som 
ligger ganske tæt på færgen, så det kan 
næsten ikke være nemmere! For Søren 
betød og betyder det ikke så meget, for 
han arbejder stadig på olieplatform,” 
fortæller skolelederen.

Opbakning til de lokale initiativer

Hver måned udkommer Strønyt, som er 
øens lokale nyhedsblad. Bladet omtaler 
alle de aktiviteter, møder, foredrag og lig-
nende, der er på øen og er en vigtig kilde 
til information for strynøboerne.

”Det redigeres af tre kvinder fra øen, 
som sørger for at få taget en masse gode 
billeder fra øen, som hver gang pryder 
forsiden. Det er rigtig fint, og så er det 
muligt for alle at få arrangementer på øen 
omtalt i bladet. Jeg sad lige i går og havde 
travlt med indlægget til novembernum-
meret, for at NETOP Strynø kunne få 
omtale på sine kommende aktiviteter. Vi 
fylder som regel pænt i bladet med en side 
eller mere,” fortæller Hanne.

Vi går fra Hannes hjem og bevæger os 
over mod øens gamle skole fra 1905. Den 
blev renoveret sidste år. Da øens beboertal 
var på sit højeste husede Strynø ca. 800 
mennesker, og dengang gik der over 100 
børn på skolen. På skolen er der masser af 
liv. Det er frikvarter, og skolens 13 elever-
ne leger sammen ude i haven.

”Her er så vores børn,” siger Hanne og 
smiler. ”De er simpelthen så søde og 
omsorgsfulde overfor hinanden, på trods 
af aldersforskel fra 0.-4.klasse.”

Det er på skolen, der er fællesspisning, og 
det er her, NETOP Strynø har yogahold 
og afholder foredrag. Skolen er stor og 
har efter istandsættelsen fået installeret 
elevator, så det nu også er muligt for kø-
restolsbrugere at komme rundt på skolen. 
Loftet blev i forbindelse med renoverin-
gen inddraget, og de mange kvadratmeter 
kan nu kunne bruges af byens borgere til 
møder og andet.

For at undgå at forskellige initiativer 
kommer til at ligge oven i hinanden, 
benytter øens foreninger sig af en fælles 
googlekalender, så de altid kan se, 
hvornår andre har tænkt sig at afholde et 
arrangement.

Strynø er fem km2 og er en del af 
Langeland Kommune.
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”Det er smart, for på den måde undgår vi 
at lave kludder i det for hinanden, og der 
er rigtig mange aftener besat, så vi tjekker 
altid kalenderen, før vi sætter os fast på en 
dato,” fortæller Hanne.

Hver anden torsdag er der filmaften. Det 
foregår også på den gamle skole. 

”Det er Finn, der står for det. Vi har jo 
nærmeste biograf i Rudkøbing, og der ar-
rangeres her på øen fælles ture dertil, men 
på filmaftenerne vises der også lidt smalle 
film. Man kan købe slik, sodavand og øl. 
Det er rart at se en film sammen med de 
andre 10-25, der møder op,” 
fortæller Hanne.

Beboerne benytter sig også af en fælles 
mail-liste, så det er muligt at få budskaber 
ud til alle.

”Det er også en god måde for os i besty-
relsen at få gjort opmærksom på vores 
arrangementer. Her kan vi fx lige minde 
om tilmeldingsfrister,” fortæller 
skolelederen.

De lokale kræfter i spil

For NETOP Strynø er det vigtigt, at det 
hele hænger sammen – både økonomisk 
og praktisk. Det handler om at udnytte de 
ressourcer, der er.

”Vi havde vores femte yogagang i går. 
Vi er 11 på holdet, og vi er så heldige, at 
vores underviser bor her på øen. Vi har i 
alt 10 mødegange med 20 lektioner, som 
afholdes på skolen i den gamle, flotte 
gymnastiksal,” fortæller Hanne.

Yogaholdet kører frem til jul, og efter års-
skiftet er der nye kurser på programmet.

”Efter jul udbyder vi igen yoga, for det 
kører godt, men så vil vi også udbyde teg-
nekursus á 16 lektioner. Underviseren er 
en mand, der har feriehus herovre. Sidste 
år udbød vi et tegnekursus, som havde 
21 deltagere. Der var en god stemning på 
holdet og en del forældre med deres barn/
børn, så det glæder vi os til at tage op 
igen,” fortæller skolelederen.

Møbelpolstringskursus har også tidligere 
været på foreningens program, men der 
kan det være sværere at få nok deltagere 
på holdet. Til gengæld har de på Strynø 
haft succes med vodbindingskursus. Her 
bliver der bl.a. syet åle- og rejeruser til 
fiskeri i havet omkring øen.

”Vi havde syv mænd, der meldte sig til 
vores vodbindingskursus – også min 
mand, så nu har vi en fin rejeruse. Det 

Hanne hjælper til med de sidste 
detaljer på vodbindingskursus

Øens skole hvor NETOP Strynø afholder de fleste af 
foreningens kurser og aktiviteter
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FAKTA

Strynø
Der bor 202 personer på Strynø og øen måler fem km2. Der går 
en færge fra Rudkøbing på Langeland til Strynø og sejlturen 
tager 30 minutter. Den sidste færge sejler til øen kl. 19.15. Om 
morgenen er første afgang kl. 5.55. Strynø har en helårsåben 
købmand og flere spisesteder.

Fællesspisning
Der er fællesspisning med jævne mellemrum for øens beboere. 
Børnene pynter op, og de voksne deles om oprydning. Der bliver 
sendt en grydeske rundt til hver fællesspisning, og tager man 
den og løfter den op, betyder det, at man vil stå for at lave mad 
næste gang. Således går det på omgang. Alle hjælpes ad med at 
rydde op efter spisningen. Alle varer til maden indkøbes lokalt – 
og gerne hos øens købmand. 

Sammenslutningen af danske småøer
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) holdt stiftende ge-
neralforsamling i 1974 på Strynø. SaDS er stiftet og styret af øbo-
ere og er 27 danske småøers interesseorganisation. Målet er at 
bevare og udvikle de små helårssamfund på øerne. Den øverste 
myndighed er generalforsamlingen, som består af en valgt øbo 
fra hver af de 27 øers beboerforeninger. De mindste øer i SaDS er 
Hjortø og Birkholm syd for Fyn med henholdsvis 8 og 10 beboere, 
mens den største ø er Orø i Holbæk Fjord med 867 beboere (år 
2011). Fælles for øerne er, at de ikke er landfaste, ikke er selv-
stændige kommuner, og at de er at betragte som helårssamfund 
med op til 1.200 beboere.

var et rigtigt mandekursus, hvor der blev 
syet, diskuteret fangstmetoder, fiskeri-
kontrol og den slags,” fortæller Hanne 
og griner.

NETOP Strynø afholder mange foredrag 
og også her er de lokale kræfter i spil.

”Et af bestyrelsens medlemmer, Birgit, 
er oprindeligt fra Sverige, og hun holdt 
sidste år et spændende foredrag om sit liv 
i Tanzania, og om hvordan hun brugte 
sin tid dernede på at hjælpe kvinder med 
at drive egen forretning. Vi har afholdt 
foredrag om øliv; om livet på Strynø i 
50’erne; om filosofi og om en køretur til 
Mongoliet. Til sidstnævnte kom der 50 
mennesker. Man kan jo blive helt høj af 
sådan en aften med så stor tilslutning. Det 
er det, der betyder noget. Vi er gode til at 
bakke op om de lokale initiativer. Det be-
tyder meget. Vores næste foredrag holdes 
af Emilia, fra bestyrelsen som er polak. 
Hun ved en masse om bier og urter, og 
hun skal tale om bier. Det skal nok blive 
spændende,” fortæller Hanne.

Alt er frivilligt

”Alt bestyrelsesarbejde er ulønnet i 
foreningen – også jobbet som skoleleder 
og kasserer. Det betyder, at vi kan holde 
priserne for kurser og foredrag på et 
fornuftigt niveau, da der netop ikke er 
store daglige udgifter til løn, kontor og 
den slags. Og vi har desuden så mulighe-
den for at sige fra, da det jo er frivilligt 
arbejde,” siger Hanne.

”Jeg er rigtig glad for jobbet som skole-
leder,” fortæller hun videre, ”Jeg er inde 
i tingene, og kan godt lide at arrangere, 
organisere og få tingene til at køre i sam-
arbejde med min bestyrelse, Paul, Birgit, 
Dorrit og Emilia. Jeg fortsætter indtil det 
ikke er sjovt længere, men det sker ikke 
lige i morgen,” slutter Hanne.
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Ullerslev Husflid har siden 1962 
holdt til i en gammel, nedlagt 
skole. Lokalerne er stemnings-

fulde, lyse og velindrettede til husflids-
foreningens forskellige aktiviteter. Skiltet 
ude foran er fint snedkereret, og af det 
kan man læse, at Ullerslev Husflid blandt 
andet deler den ene af skolens to byg-
ninger med De blå baretter og Ullerslev 
Skakklub. Den gamle gymnastiksal, hvor 
foreningen i dag har alle sine høvle- og 
drejebænke, er deres egen. 

Den nedlagte skole har fået 
skolebørn igen

Ullerslev Husflidsforening har de sidste 
to år tilbudt undervisning i eftermiddags-
timerne til elever fra de lokale skoler i 

området, så der er nu fast aktivitet fra 4. 
klasse og opefter i træsløjd og knipling. 

”Vi gør en del for at tiltrække børn og 
unge til foreningen. For eksempel arbej-
der vi også på at kunne tilbyde undervis-
ning i første og sidste uge af sommer- 
ferien, fordi det ofte er der, forældrene 
har problemer med at få passet deres 
børn,” fortæller Ove Madsen, som er 
formand for foreningen.

Den nye skolereform, Åben skole, har 
muliggjort, at foreninger kan tilbyde un-
dervisning af skolelever i lokalområdet. 
Ullerslev Husflids undervisning er en del 
af Åben Skole.

”Vi kom i gang, fordi Niels Jacobsen, som 
er vores kasserer, kendte skolelederen på 
Vibeskolen, og på den måde fik vi aftalen 
i stand. Første år havde vi seks elever til 
træsløjd, og her på andet år udbyder vi nu 
også undervisning i knipling,” 
fortæller formanden.

Da foreningen ikke kan have en hel 
skoleklasse ved høvlebænkene på en gang, 
bliver eleverne løbende skiftet ud i løbet 
af året. Der er derfor kun seks til otte 
elever pr. gang. 

”Vi har fået Erik Schütt på 67 år til at 
undervise. Han er tidligere snedker og er 
rigtig god til børn. Erik tilrettelægger un-
dervisningen, så han først vurderer, hvad 

HER ARBEJDES DER BÅDE 
MED HÆNDER OG HOVED 
Ullerslev Husflidsforening holder til på Østfyn og har de 
sidste to år tilbudt undervisning til de lokale skolers 
elever i træsløjd. I år er også knipling kommet til. 
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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børnene kan, og så finder de sammen ud 
af, hvad den enkelte elev kan sættes til. 
Sidste år var der en knægt, der lavede en 
legetøjsbil med skærme og køler og det 
hele,” fortæller Ove Madsen.

Erik har nu været med i foreningen i to år. 

”Jeg kan godt lide at arbejde med børn, 
og så har jeg fået nogle rigtig gode 
medhjælpere. Det hjælper at være flere, 
for det er nogle gang nødvendigt at holde 
eleverne lidt i ørerne,” fortæller Erik.

Det er ikke kun børnene, der lærer, når 
der er undervisning i træsløjd. Erik føler 
også, at han har gavn af at stå for 
undervisningen.

”Det er rigtig sjovt, og nu kører den 
heroppe i hovedet igen. Jeg får lov til at 
bruge mit håndværk og dele min erfa-
ring,” fortæller han stolt.

”Nogle af dem er meget utålmodige. 
De skal have hjælp, og det skal være nu. 
Det kræver da noget af vores underviser, 
men det klarer han rigtig godt. Der er en 

gang imellem nogle af eleverne, der lige 
skal have at vide, at de skal tage den ro,” 
fortæller Ove Madsen. 

Ullerslev Husflidsforening har elever 
fra 4.-7. klasse, og det kan godt være en 
udfordring nogle gange at få dem til at 
holde koncentrationen i de sene 
eftermiddagstimer.

Man lærer også, hvad en grovfil er

Julie Leen Hansen er i fuld gang med at 
arbejde i træ. 

”Jeg er ved at lave en ugle, og det kom-
mer nok til at tage en to-tre-fire dage, så 
det er jo ikke noget, der kommer til at 
tage en evighed,” fortæller skoleeleven 
og smiler.

Julie er glad for at gå til træsløjd hos 
Ullerslev Husflidsforening af flere grunde:

”Man kan snakke med hinanden, mens 
man arbejder, og så lærer jeg jo også, 
hvad en grovfil er for noget. Vi er kun 
to piger på holdet, og jeg kan ikke rigtig 
forstå, vi ikke er flere piger. Jeg tror, der 

havde været flere piger, hvis de havde 
hørt om holdet, for det er ret sjovt og 
hyggeligt at være her,” fortæller Julie.

Den anden pige på holdet er Tea 
Konradsen. Hun er ved at lave en pistol.

”Jeg laver en pistol til min fætter, som 
snart bliver otte. Jeg er glad for at gå her, 
for mine forældre kan ikke sådan noget 
her. Min mor fumler altid rundt og min 
far kan heller ikke finde ud af det. Men 
det kan de her,” smiler Tea, mens hun 
knokler videre med saven. 

Ullerslev Husflids kniplehold er ovre i det 
andet hus, hvor Erika Krogsriis 
underviser.

”Jeg kan godt selv lide at kniple og vil 
derfor gerne give det videre,” fortæller 
Erika Krogsriis, som er underviser på 
frivillig basis. 

Erika Krogsriis har knipling som gammel 
hobby og har altid interesseret sig for 
håndværk, og så har hun altid været glad 
for at arbejde med børn.

Tea Konradsen er i fuld gang med saven. Hun laver en pistol til sin fætter.

På træsløjdholdet har Ullerslev Husflidsforening en fast underviser og en assisterende 
frivillig underviser tilknyttet. 
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Glæden ved at arbejde med knipling de-
ler eleverne Lone Freja Baldersø og Sofie 
Olsen også.

”Det er spændende at lære noget nyt, 
og så er det sjovt. Man skal jo også have 
nogle udfordringer. Det var lidt svært i 
starten, men så blev det sjovt,” fortæller 
Lone Freja. Sofie er enig.

”Derhjemme sidder jeg og strikker og 
hækler. Det har jeg gjort i to år nu, og jeg 
ville gerne lære noget nyt. Derfor kom-
mer jeg her,” forklarer Sofie. 

Samarbejde omkring 
børn og unge

Første år måtte foreningen selv betale for 
alting forbundet med elevundervisningen. 
I år er der kommet midler til og forskelli-
ge samarbejdspartnere.

”Vi har fået 10.000 kr. til udvikling af 
Åben Skole-aktiviteterne fra Folkeop-
lysningsudvalget, så vi kan betale for 
aflønning af underviser, men derudover 
er der stort set intet kommunalt samar-
bejde. Det betyder, at resten af dem, der 
hjælper, ikke bliver aflønnet, men er her 
frivilligt. Vi tilbyder så til gengæld at 
vores frivillige får kurser i foreningen til 
halv pris, så de får lidt ud af det,” fortæl-
ler formanden.

”Vi har fået et samarbejde op at køre med 
den lokale SPAR-købmand i forbindel-
se med vores hold for skoleleverne. De 
leverer gratis juicebrikker til eleverne, 
så de får lidt, når de er her. Det, synes 
børnene, er hyggeligt, og det er dejligt for 
os at kunne tilbyde dem lidt at drikke i 
pausen,” fortæller Ove Madsen.

En anden samarbejdspartner er Energi-
Fyn, som også støtter husflidsforeningen.

”De giver 2 øre til os for hver kilowatt 
deres kunder, som har tilkendegivet, at 
de vil være med til at sponsorere Ullerslev 
Husflidsforening, bruger. Den aftale med 
EnergiFyn er også kommet i stand, fordi 
vi gerne vil gøre mere med unge menne-
sker,” fortæller Ove Madsen.

FAKTA

Om Ullerslev Husflidsforening:
Ullerslev Husflidsforening har 54 betalende medlemmer. 
Alle børn er medlemmer uden betaling.

Her bor UllersIev Husflidsforening
1962 blev skolen, som Ullerslev Husflidsforening i dag holder til i, 
nedlagt. Bygningen skulle egentlig rives ned, men husflidsforenin-
gens bestyrelse begyndte så i nattens mulm og mørke at sætte 
lokalerne i stand og indrette dem, som de bedst ville kunne få gavn 
af dem. Da de var færdige inviterede de kommunalbestyrelsen ned 
på et glas rødvin og bad om lov til at få overdraget lokalerne. Det 
fik de lov til. Siden har Ullerslev Husflidsforening hold til i den tid-
ligere skole. Foreningen underskrev for fem år siden kontrakt med 
kommunen for en 15 års periode, så foreningen er sikret sine lokaler 
endnu 10 år ud i fremtiden.

Åben skole
Ullerslev Husflidsforening tilbyder på nuværende tidspunkt træ- 
sløjd og knipling for skoelever fra 4.-7. klasse, men vil fremtidigt 
udbyde undervisningen for 4.-6.klasse. Undervisningen finder sted 
i Ullerslev Husflidsforenings egne lokaler og er to timer efter skole 
en dag om ugen. Det er gratis at deltage på holdene, og Ullerslev 
Husflidsforening stiller også materialerne til rådighed. Det er et 
krav, at man får lavet en Børneattest på den underviser, der har 
med børnene at gøre. Denne fås hos politiet. Du kan læse mere om 
Børneattesten på Foras hjemmeside (søg på ”Børneattest”).

For underviser Erika Krogsriis er det vigtigt at være 
med til at bevare de gamle kreative håndværk.
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GODE RÅD
fra Ullerslev Husflidsforening
til samarbejde med folkeskolen

I Ullerslev Husflidsforening kontaktede vi skole- 
lederen på den lokale skole og tilbød samarbejde 
i de fag, hvor vi havde kompetence, vi kunne til-
byde skolen. Da fagene i træsløjd og håndarbejde 
ikke er på skoleskemaet, kunne vi se, de havde et 
behov der.

1

Foreningerne skal undersøge det økonomiske, 
da det er ikke alle skolerne, som har penge stå-
ende og venter på, at foreningerne henvender 
sig. Som udgangspunkt skal folkeskolen betale 
lærerløn, da der ikke kan søges støtte til løn til 
undervisere. Der kan søges om støtte til materia-
ler og værktøj samt administration. Vi anbefaler, 
at I undersøger de forskellige fondes fundats.

2

Det er også muligt at få frivillige undervisere. De 
kan evt. findes blandt kursisterne. Vi har tre fri-
villige undervisere, som gerne ville være med. De 
har en faglig uddannelse eller kompetence inden 
for det fag, de underviser i.

3

Ove Madsen har været formand for 
Ullerslev Husflidsforening de sidste to år.

Ullerslev Husflidsforening holder til i en af byens gamle skoler
i store rummelige, lyse lokaler.
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FO-Aarhus havde arrangeret bustransport til de 500 flygtninge, 
som var blevet inviteret til at se fodboldkamp. Et samarbejde 
mellem FO-Aarhus og AGF var blevet stablet på benene, så 
tilbuddet kunne gives til alle interesserede flygtninge i Aarhus og 
i de nærmeste nabobyer. Ideen viste sig at få langt større opbak-
ning end forventet og medieomtalen har været overvældende.

Udover at arrangementet var en kæmpe succes i forhold til at 
give de 500 fremmødte flygtninge en god oplevelse, havde initi-
ativtagerne endnu en ting at glæde sig over, for hjemmeholdet 
AGF vandt kampen over FC Nordsjælland 3-0.

Torben Dreier ser det som en af FO-Aarhus’ fornemmeste 
opgaver at hjælpe flygtningene med at falde godt til i Danmark 
og styrke deres netværk. Dette bakkes op af Foras formand, 
Marlene Borst Hansen:

"Det gør mig stolt som formand for Fora, at FO-Aarhus har 
taget et initiativ som det her. Det er et fremragende eksempel på, 
hvordan folkeoplysningen kan være brobygger mellem menne-
sker. Folkeoplysningen kan samle folk omkring en fælles interes-
se og være en indgang til det danske samfund og de fællesskaber, 
vi dyrker. Det er også derfor, vi i Fora mener, at det er vigtigt, at 
vi bakker op om initiativet Folkeoplysning for flygtninge.”

Interview med FO-Aarhus’ skoleleder, 
Torben Dreier

Hvordan kom du på at invitere flygtninge 
til fodboldkamp?

Det var Jacob Nielsen fra AGF, der skrev en mail og 
spurgte om AGF og FO-Aarhus skulle invitere nytilkomne 
flygtninge til gratis fodbold. Og det var jo ikke til at sige 
nej til.
 
Hvordan fik I kontakt til de flygtninge, der endte med at 
tage imod invitationen?

Jeg begyndte med at skrive rundt til alle, jeg kunne 
komme i tanker om, der har med flygtninge at gøre i om-
rådet: Røde Kors Ungdom, Kvindehuset, Somali Commu-
nity, Sam-skolen, Det multietniske Kulturcenter, Muhabet, 
Integrationsnet, Red Barnet, Idrætshøjskolen, Dansk 
Flygtningehjælp, asylcentre, Lær Dansk, Globe Town, LO, 
Frivilligteams, kommuners integrationsmedarbejdere og 

lignende (også i andre kommuner). I kontaktmailen til 
disse bad jeg om at de ville give informationen videre 
til deres kontakter på området, så det kunne sprede sig 
som ringe i vandet. Herudover har jeg brugt Facebook, 
hvor jeg f.eks. fik kontakt med ”Venligboerne” i Aarhus 
og hurtigt også i andre byer (Grenå, Silkeborg, Horsens, 
Herning). Disse netværk foranledigede nye netværk, som 
kan bruges i forbindelse med andre arrangementer.
 
Nu har den århusianske basketballklub også budt sig på 
banen som samarbejdspartner for at gentage succes-
sen. Vil FO-Aarhus gøre det til en fast/tilbagevenden-
de begivenhed eller vil det kun være i tilfælde af, at 
sportsklubber kontakter jer?

Efter succesen med 500 flygtninge til AGF fodbold-
kampen, som også blev et mediehit med visning af 
TV2Østjyllands indslag mere end 400.000 gange på 
Internettet, ringede Anders Andersen fra Bakken Bears 
og spurgte, om vi ville hjælpe med en lignende event til 
en af deres kampe i Herning den 7. nov. Jeg sagde straks 
ja, og sendte indbydelsen ud til det netværk, jeg havde 
fået kontakt til tidligere. Samtidig havde vi gjort os en 
del praktiske erfaringer, så vi denne gang er sluppet for 
meget tidskrævende bøvl. Modellen kan helt klart bruges 
af andre. AGF har planer om at gentage eventen en gang 
årligt og hvis andre kulturinstitutioner som f.eks. Aarhus 
Symfoniorkester eller Den gamle By også gerne vil nå 
flygtningene, så stiller vi gerne op.
 
Har du et godt råd til foreninger, der gerne vil gøre 
noget lignende?

Man skal først og fremmest være synlig i bybilledet og 
være villig til at stille op med mange mandetimer. Mange 
firmaer vil gerne være med til at tage et socialt ansvar, 
men har ikke selv kræfterne til det. Når man først har 
lært det og været med til at gennemføre det én gang, så 
er det ikke så slemt næste gang. Det praktiske omkring 
billetter, kontaktpersoner, transport m.v. kræver blot 
klare arbejdsgange og en klar fordeling af opgaver og 
ansvar. Og man skal være omhyggelig med deadlines, de 
rigtige informationer på det rigtige tidspunkt m.v.
Det behøver ikke koste mange penge. F.eks. var alle 
busser betalt på forhånd af sponsorer ved de to events, 
vi har været med til. Også billetterne er stillet gratis til 
rådighed af arrangørerne.

Flygtninge til fodboldkamp
Søndag den 18. oktober havde FO-Aarhus sammen med AGF 
taget initiativ til, at flere hundrede flygtninge kunne komme til 
superligakamp, da AGF skulle møde FC Nordsjælland.
Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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FAKTA

Hvis jeres forening har et arrangement med i 
jeres program, eller hvis I arrangerer debatter/
foredrag, som sætter fokus på temaet fra en af 
de tre vinkler for, med eller om flygtninge, vil vi 
bede jer give besked om det til Foras forenings-
konsulent Henriette på henriette@fora.dk. 
Henriette vil derefter sørge for at tilføje arran-
gementerne til et katalog, samlet under Folke-
oplysning for flygtninge hos DFS.

Indslaget fra TV2Østjylland er blevet 
vist over 400.000 gange.

Foto: Foto-Trine Foto: Foto-Trine

Foto: Foto-Trine

Foto: Foto-Trine

Foto: Foto-Trine
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Det er en af Foras fornemmeste 
opgaver at sikre, at foreningerne 
har de redskaber og kompeten-

cer, der skal til for at drive foreninger, der 
passer til både nutidens og morgendagens 
målgrupper. ”Vi kan nok ikke blive ved 
med at gøre det samme. Foreningerne 
skal hele tiden være i stand til at planlæg-
ge, tænke nyt, tilbyde nye samarbejder 
med andre, tiltrække nye målgrupper. 
Det kræver indimellem nye metoder og 
nye måder at arbejde på i bestyrelsen. Det 
kræver, at vi er bevidste om generations-
udfordringen rundt omkring i for-
eningerne. Og så kræver det, at vi bliver 
mere opmærksomme på, hvad det er, der 
motiverer folk til at være med”, udtaler 
Marlene Berth Nielsen udviklingskon-
sulent i Fora. Derfor tilbyder Foras 
sekretariat bestyrelsesudviklingsforløb til 
foreningerne. 

Hvad vil vi egentlig 
med foreningen?

Karoline Friis fra Midtfyns Husflid 
var den, der fik til opgave at lave aftale 
med Marlene fra Foras sekretariat om 
et udviklingsforløb for deres bestyrelse. 
Karoline har siddet små to år i bestyrel-
sen, og som ny oplevede hun en del ”tavs 
viden” i bestyrelsen. ”Det var svært at 
komme ind som ny i foreningen, til trods 
for at bestyrelsen bestod af udelukkende 

søde, passionerede og imødekommende 
mennesker. Mange informationer, der lå 
bag arbejdet i bestyrelsen, syntes at kræve 
en baggrundsviden, man som ny ikke be-
sidder, eller som var underforstået internt 
i bestyrelsen, men som ikke var nedskre-
vet og nogle gange heller ikke stod helt 
klart for bestyrelsen selv. Det gjorde det 
svært at danne sig et overblik og bidrage 
til arbejdet som ny”, fortæller Karoline.

Herudover oplevede de i bestyrelsen, at 
de ofte endte i de samme diskussioner 
om, hvad de egentlig ville med forenin-
gen og hvad var deres grundlæggende 
værdier.”Det var derfor vores håb, at vi 
gennem et bestyrelsesudviklingsforløb 
kunne få dannet et fælles overblik over 
opgaver og ansvar i bestyrelsen - både for 
de ”gamle” medlemmer, men også for 
nye og kommende, og at vi kunne finde 
og få afklaret vores vision for foreningen 
og dens værdier. Det ville lette arbejdet 
og danne klare rammer og målsætninger 
for bestyrelsens arbejde fremadrettet”, 
fortæller Karoline. 

Overblik, og ejerskab

Marianne Mortensen, der er formand og 
har været en del af foreningen siden 1993 
fortæller: ”Helt lavpraktisk har vi fået 
en bestyrelsesmappe med årshjul med 
oversigt over opgaver i foreningen og i 

bestyrelsen. Vi har fået redskaberne til at 
dele viden og opgaver og et system, der 
gør det muligt for samtlige medlemmer 
at følge op på, om opgaverne løses. En 
mulighed for at gøre foreningen til vores 
forening. Men en mulighed er jo ikke 
det samme, som at det sker. Vi skal også 
ville det! Helt personligt føler jeg, at flere 
tager del i bestyrelsesarbejdet end før, i 
hvert fald i visse dele af det.”

Som nyere bestyrelsesmedlem fornemmer 
Karoline klart redskabernes værdi: ”Jeg 
synes, at vi har fået rigtig meget ud af for-
løbet. Det afspejler nok til dels, at jeg var 
forholdsvis ny i bestyrelsen, men bare den 
konkrete nedskrivning af foreningens 
aktiviteter og procedurer har stor værdi, 
siger hun. 

Engagement 
Et bestyrelsesudviklingsforløb handler 
om, at bestyrelsen sammen diskuterer, 
hvad det grundlæggende formål er og 
hvad værdierne i foreningen er? Hvorfor 
gør vi det, vi gør, og hvorfor laver vi det, 
vi laver? Herudover arbejder bestyrelsen 
med at skabe overblik over alle opgaver 
i foreningen, og en oversigt over hvem 
der tager sig af hvad. ”Foras foreninger 
skal tilbyde et væsentligt og interessant 
fællesskab at være frivillig i. Det skal være 
spændende at sidde i bestyrelsen i en Fora 

Fornyet engagement 
og målet for øje
Midtfyns Husflid bestemte sig sidste år for at tage imod 
Foras tilbud om bestyrelsesudviklingsforløb til foreningerne. 
Foreningen har arbejdet grundigt med formål og værdier 
og med at systematisere og skabe overblik over opgaver 
og ansvar i bestyrelsens arbejde.

Af Louise Albers, kommunikationskonsulent i Fora
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forening,” siger Marlene, og fortsætter: 
”Det er min erfaring, at det er mere spæn-
dende og motiverende at være frivillig og 
sidde i bestyrelsen, hvis man har overblik 
over, hvad der sker, hvis man kan se, hvad 
man kan byde ind med, og når man ved, 
hvad man bliver en del af. 
For Karoline har det lige præcis haft 
den betydning: ”Personligt har det været 
med til at fastholde mig i arbejdet, sikre 
mit engagement fremadrettet og være 
mere optimistisk i forhold til foreningens 
fremtid. For foreningen har det styrket 
bestyrelsen internt i vores arbejde og ar-
bejdsgange, men det har også hjulpet med 
at give foreningen et sæt klare værdier, 
en klar historie og hermed en klar profil 
udadtil, hvilket er vigtigt, når vi skal 
fastholde eksisterende medlemmer og 
kursister, samt søge at tiltrække nye”. 

Klare mål

Redskaberne i forløbet hjælper bestyrel-
sen med at skabe et rum for de grundlæg-
gende og nogle gange følsomme dis-
kussioner omkring foreningens formål, 
værdier og fremtid skaber: ”Det er blevet 
væsentligt nemmere at holde fast i aftaler/
opgaver og følge op på, at de bliver løst 
som aftalt. Vi er blevet meget bedre til at 
spørge ind til sagens kerne og at holde 
målet for øje. Men mest af alt, har vi fået 
åbnet op for den store diskussion om for-

eningens fremtid. Det, der var målet for 
tre år siden, er måske ikke spor realistisk 
i dag. Vi er i stand til at se mere ærligt og 
konstruktivt på vores muligheder og for-
ventninger til udviklingen i foreningen. 
Flere bestyrelsesmedlemmer kommer 
med løsningsforslag i dag, end før vi gik 
i gang med bestyrelsesudviklingsforlø-
bet”, vurderer Marianne. Og Karoline 
fortsætter: ”Vi har fået lagt en fælles plan 
for, hvad vi helt konkret vil stræbe efter at 
nå over den næste årrække, så vi undgår 
forhåbentlig for mange sidespring og 
halvfærdige ting”, siger Karoline med et 
stort smil. 

Alle skulle prøve det

”Alle foreninger burde igennem sådan 
et forløb, og jeg vil klart opfordre alle 
foreninger til at takke ja til tilbuddet, 
selvom det betyder, man skal tage lidt tid 
ud af kalenderen. Det er tiden værd. Det 
giver rigtig meget til bestyrelsen og for-
eningen som helhed. Og så tilfører det nyt 
engagement og energi til bestyrelsen,” er 
Karolines vurdering. Marianne fortsætter: 
”Det er helt sikkert en klar anbefaling 
til alle bestyrelser. Og jeg tænker, at alle 
kunne have gavn af en mini udgave af det 
med jævne mellemrum. Sådan lidt à la 
"fik vi gennemført det, vi aftalte, eller gik 
det i glemmebogen”. 

I Fora eksisterer der en tro på, at tiden 
brugt på organisation, strategi og frem-
tidsplanlægning kommer tifold tilbage 
både i forhold til foreningens velvære og i 
forhold til, hvor sjovt det er at være med. 
”Det er sjovt at være med til at præge en 
udvikling. Det er sjovt at pille lidt navle 
og bruge tid på at kigge lidt indad. Og 
så bliver man stolt. Min oplevelse er, at 
hverdagens travlhed har en tendens til at 
overskygge glæden ved alt det, man fak-
tisk er med til, og den betydning det har 
for andre mennesker. Den forskel man 
gør rundt omkring i foreningerne – den 
skal vi huske!”, afslutter Marlene.

FAKTA

Hvis jeres bestyrelse har fået 
lyst til at høre mere om, hvad 
forløbet kan gå ud på eller 
har fået lyst til at komme i 
gang, så kontakt udviklings-
konsulent Marlene Berth 
Nielsen på sekretariatet til 
en snak om, hvordan vi kan 
lave et udviklingsforløb, der 
passer til lige præcis jeres 
behov og ønsker. Marlene kan 
kontaktes på tlf. 36 93 26 27.

Bestyrelsesudvikling hos Midtfyns Husflid
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Tips og Tricks 
til fonde og puljer
Fora afholdt den årlige fleksible workshopdag den 14. november på Hornstrup 
kursuscenter ved Vejle. 49 engagerede Fora-medlemmer var mødt op til en dag fuld 
af viden, inspiration, gode snakke og masser af mulighed for at dyrke sit netværk.
Af Lotte Helle, kursuskonsulent i Fora

En forening kan optimere sin ansøgning ved at være realistisk 
og have en positiv tilgang til at søge om hjælp fra fx fondene selv. 
Og så skal vi blive bedre til at beskrive, hvordan vi opfatter og 
ser på os selv. 

Dette var nogle af rådene fra Torben Stenstrup, da han under- 
viste på workshoppen om fonde og puljer på Fleksibel work- 
shopdag. Mere viden om ansøgninger til fonde og puljer er et 
stort behov og ønske hos foreningerne, og workshoppen var 
da også velbesøgt. Jeg interviewede tre af deltagerne om deres 
erfaringer og udbytte af workshoppen.

Erfaringer og udfordringer

”Den største udfordring er at udarbejde en ansøgning, hvor man 
”sælger” ideen maksimalt i en kortfattet og præcis tekst. Det er 
vigtigt at gå ind i en skriveproces for at forfine budskabet til det 
essentielle,” siger Chris McKay, skoleleder fra Nykøbing F. Af-
tenskoler. De har forsøgt at søge midler fra LAG Guldborgsund, 
TrygFonden og Nordea Fonden. Det svære kan være, at man jo 
ikke automatisk får penge, selv om man laver en god ansøgning. 
Det kræver derfor rigtig meget arbejde, og det er ikke sikkert, 
det lønner sig: ”Vi har søgt og fået midler til et landsbyprojekt, 
søgt og fået afslag på brandsikkerhedsmateriel, søgt og fået 
afslag på hjertestarter og søgt og fået afslag på førstehjælpsma-
teriel. Jeg skal lige op på hesten igen, når jeg har læst Torben 
Stenstrups nye udgivelse, ”Forandring i foreningen”.

I Midtfyns Husflid har de også erfaringer med at søge fonde 
og puljer, og de oplever også udfordringer: ”For vores forening 
har den største udfordring været at huske at benytte mulighe-
den, samt selve ansøgningerne og deres udformning”, fortæller 
Karoline Friis, der er bestyrelsesmedlem og med i foreningens 
puljeudvalg. ”Vores ansøgninger har primært været begrænset til 
Fora, DFS og lokale banker og fonde. Det har vi gjort i forbin-
delse med, at vi skulle have nyt inventar til vores foreningshus, 
samt drejebænke - og endda en ny flagstang. Da vi er en mindre 
forening, har vi endnu ikke erfaring med at søge offentlige 
puljer,” fortæller Karoline.

Den gode fortælling

Heldigvis er der mange råd at hente fra workshoppen og fra 
Torben Stenstrups bøger om emnet. 
”Vi fik en række helt konkrete og meget brugbare redskaber til 
en ansøgning. Bl.a. fik vi tips og råd til indhold til selve ansøg-
ningen, rækkefølgen, procedure ift. henvendelse til relevante 
fonde og puljer, samt nøgleord til ansøgninger til offentlige 

puljer. Ud over det fik jeg faktisk også viden om værdiskabelse 
og partnerskaber til gavn for foreningen,” fastslår Karoline.

Chris fik perspektiv på betydningen af den gode historie: ”Cita-
tet fra Torben om at ”Penge gives til ting med mening, ting der 
udvikler og skaber nyt”, kan virkelig bruges. Man skal desuden 
som dygtig ansøger have ”den gode fortælling” klar til at fyre 
af med et øjebliks varsel, og man skal tænke nyt og fra nye per-
spektiver hele tiden for at komme i betragtning, Dette hænger i 
øvrigt fint sammen med de erfaringer, jeg har gjort mig i Foras 
puljeudvalg,” fortæller han. 

Også Tove Jørvang fra ÆOF har bidt mærke i pointen om den 
gode og værdiskabende historie. Som en, der ikke har den store 
erfaring med fonde og puljer, var der en hel perlerække af gode 
pointer at tage med hjem, fortæller Tove. Jeg ville give følgende 
råd videre:
1) Husk at fortælle historien bag projektet og om den værdi, din 
forening allerede skaber i lokalsamfundet
2) Søg i god tid, så fondene ikke føler sig presset
3) Ynk- og klynk-ansøgninger har ingen gang på jord
4) Succeskriterierne må ikke være urealistiske
5) Mange fonde foretrækker delfinansiering frem for 
100 % finansiering
6) En delvis selvfinansiering er et godt signal
7) Søg ikke alle fonde på én gang
8) Man kan godt ansøge delvist, f.eks. til inventar, 
som del af et projekt
9) I afrapporteringsfasen skal man være realistisk og også 
fortælle om læring og udfordringer.

FAKTA

Torben Stenstrup er partner i Foreningsudvik-
lerne og har mange års erfaring med projekt-
udvikling, fondsansøgninger på det frivillige 
område. Torben har skrevet to bøger: ”Tak for 
donationen, Hr. Fond” med et hav at konkre-
te og relevante råd til arbejdet med fonde og 
puljer, og ”Forandring i foreningen” om udvik-
lingen af partnerskaber og værdiskabelse.
Kontakt foreningskonsulent Henriette Corvinius 
Andersen, hvis jeres forening skal have hjælp til 
fondsansøgning. 
Kontakt Henriette på henriette@fora
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Hvorfor er du med på Fleksibel workshopdag?
 - Jeg er med for første gang. Og jeg er ikke blevet skuffet! Det kører rundt i hovedet på mig.

Hvad har du fået mest ud af i dag?
 - Jamen, det var nok det her med frivillige og bestyrelsesudvikling. Hold da op – sikke en arbejds-
opgave vi har foran os, og hvor bliver det dog godt, når vi får det gjort. Det bliver en svær proces, 
men den bliver det hele værd. Og så workshoppen om 10 % puljen – den var også meget spænden-
de. Og mod forventning gik jeg faktisk derfra med en helt konkret plan for et arrangement.

Hvad tager du med hjem?
 - Det, jeg glæder mig allermest til, er at komme hjem og komme i gang bestyrelsesopgaverne. 
Det ser jeg som en udfordring, og jeg tror, det bliver sjovt. Jeg har i den grad fået noget med 
hjem. 

Hvad vil du sige til andre bestyrelsesmedlemmer, der overvejer, om de skal deltage på et 
lignende Fora-arrangement?
 - Der vil jeg sige, at man bare skal tage med, for det er simpelthen alletiders. Du får så meget 
hjerneguf, maden er fantastisk og selskabet er fantastisk. Det kan ikke være bedre.

VOXpop - fra Fleksibel workshopdag

Hanne Wolthers 
bestyrelsesmedlem 

Nyborg Husflidsforening

Ib Larsen 
bestyrelsesmedlem 

Odense Husflid

Ida Schjerning Friis 
bestyrelsesmedlem 

Midtfyns Husflid

Hvorfor er du med på Fleksibel workshopdag?
 - Jeg tilmeldte mig, fordi der var nogle ting i programmet, der var interessante, 
fx det om fondsmidler.

Hvilken workshop fik du mest ud af?
 - Det var nok den om fonde og puljer, for det har vi snakket meget om i bestyrelsen, at vi skal i 
gang med. Og som du kan se, har vi købt ikke mindre end to bøger, som vi skal hjem og se, om 
ikke vi kan gøre brug af.

Hvad har du lært?
 - Hele dagen har været super. Jeg fik også meget ud af workshoppen om 10% midler, og den 
workshop om frivillige, som jo kan være meget svære at rekruttere. Det har været spændende.

Hvad vil du sige til andre bestyrelsesmedlemmer, der overvejer, om de skal deltage på et 
lignende Fora-arrangement?
 - Tilmeld dig, prøv det. Vi plejer altid at få inspiration med på en eller anden måde. Så jeg synes 
bestemt folk bare skal til at komme.

Hvorfor er du med til Fleksibel workshopdag?
 - Jeg tænkte, det var en god idé og nyttigt for vores forening at få nye tips og tricks til at få fri-
sket lidt op på nye tiltag. Og jeg synes bestemt, jeg har fået noget hjem.

Hvilken workshop har du fået mest ud af i dag?
 - Den om fonde og puljer, der kom rigtig meget nyttig viden og rigtig mange konkrete eksem-
pler, som vi godt kan bruge i vores forening. Også Facebook, synes jeg, var meget relevant. Og 
den om udstillinger er nyt for mig – det var også meget spændende.

Hvad har du lært i dag?
 - Det om fonde og puljer lærte, hvordan får vi mest muligt uf ad mindst muligt, og hvordan vi 
får fat i de relevante fonde og puljer. Facebook, synes jeg, var rart at få mere af vide om, selv om 
flere andre i bestyrelsen har tjek på det.

Vil du anbefale andre bestyrelsesmedlemmer at deltage på et lignende Fora-arrangement?
 - Jeg vil helt sikkert anbefale andre at deltage. Det har været super.
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Folkeoplysning for flygtninge er et initiativ, der går ud på at 
folkeoplysende foreninger og skoler står sammen om at give 
flygtninge i Danmark en god tilværelse, så længe de er her. 
Målet er at tilbyde folkeoplysning for flygtninge, med 
flygtninge og om flygtninge.

Vi har lavet en folder til jer, som I kan printe ud eller gennem-
se som pdf. Her har vi samlet lidt om initiativet og giver et par 
gode råd til, hvordan I i jeres forening kommer i gang med at 
hjælpe flygtninge.

FAKTA
Savner du inspiration til, hvordan jeres forening kan 
lave folkeoplysning for flygtninge, kan I gå ind på 
Foras hjemmeside og hent materialet udarbejdet 
særligt til Foras foreninger. Find folderen på Foras 
hjemmeside under for medlemmer -> uddannelse 
og inspiration-> folkeoplysning for flygtninge eller 
søg på "folkeoplysning for flygtninge"

I kan også besøge initiativets officielle hjemmeside 
under Dansk Folkeoplysnings Samråd under temaer 
-> folkeoplysning for flygtninge.

Hvordan kan I arbejde med 
folkeoplysning for flygtninge? 
Det kan være svært at komme i gang med at lave aktiviteter
for nye målgrupper. Derfor har Fora nu udarbejdet et 
materiale til Foras foreninger, som skal gøre det lettere 
at få overblik og hente inspiration.

Af kommunikationskonsulent Louise Albers og foreningskonsulent Henriette Corvinius Andersen i Fora

Støt op om initiativetFolkeoplysning for flygtninge

FAKTA

Vil I gerne arbejde med flygt-
ninge, men har brug for mere 
hjælp, så kontakt forenings-
konsulent Henriette Corvinius 
Andersen på 
henriette@fora.dk  
eller på 36 93 26 24. 
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Kalender 2016
DOFO-kurser

Kontakt Lisbet Kristensen på 
telefon 70 20 24 96, 
eller dofo@fora.dk

Kurser i Foraweb

Kontakt Peter Koefoed Brix på 
telefon 42 27 26 28, 
eller peter@fora.dk

Forløb med udvikling af bestyrel-
sen/foreningen

Kontakt Marlene Berth Nielsen på 
telefon 36 93 26 27 
eller marlene@fora.dk

HUSK: 
I er altid velkomne til at kontakte 
sekretariatet til en snak om andre 
kurser/inspiration i jeres 
forening/region

2016

Landsmøde 2016
21. – 22. maj 2016 på  
Golf Hotel Viborg
Sæt allerede nu X i kalenderen 

Fleksibel workshopdag 2016

Lørdag den 12. november 2016
Centralt i landet (ikke fastlagt)

2016

Januar
6. januar
Kommunikations- 
udvalgsmøde

Marts
10. marts
Styrelsesmøde i Aalborg 

15. marts
Ansøgningsfrist for 
Foras puljer

Maj
21. – 22. maj
Landsmøde
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Filteforeningen Grima

Grima kan i år fejre 25 års jubilæum, og 
foreningen har i den anledning udgivet en 
jubilæumsbog. I stedet for at udgive et tradi-
tionelt jubilæumsskrift har foreningen valgt 
at indsamle opskrifter fra medlemmerne. 
Opskrifter er sammen med information om 
foreningen og fotos af filtede produkter kom-
met med på tryk i bogen. Bogen er dermed 
blevet brugbar for filtere og andre interesse-
rede. Bogprojektet og udgivelsen er støttet 
af Foras udviklingspulje og blev det sidste 
projekt fra Inge Bentzens hånd i Grima. 
Fora vil hermed gerne både ønske Grima 
tillykke med jubilæet og sige tak til Inge for 
godt samarbejde gennem årene.

Stort & småt

Væveskolen i Greve fejrer 30 år
Åbent hus og udstilling

11. - 13. marts 2016

Udstillingen viser et udpluk af, hvad elever 
og lærere har arbejdet med siden udgivelsen 
af ”Væv i tiden - 25 år med Væveskolen”.

De viste arbejder er indenfor skaftevæv-
ning, gobelinvævning, brikvævning, vævede 
krukker, tasker syet af vævede stoffer samt 
løbbinding.

Udstillingen på Væveskolen er åben
fredag, 11. marts kl. 14-19
lørdag, 12. og søndag, 13. marts kl. 10-16

www.vaeveskolen.dk

VÆVESKOLEN i Greve
Håndværkervænget 12

DK-2670 Greve

Torben Dreier er fyldt 60 år
Skoleleder gennem mere end 30 år, Torben Dreier, 
fyldte 60 år den 23. november, og det blev fejret 
med en hyggelig og uformel reception i Café 
Nicolai i FO-byen for samarbejdspartnere og 
andre venner af FO-Aarhus, daghøjskolen Gimle 
og FO-byen i Aarhus. 
Tillykke med den runde dag fra Fora.

40 års jubilæum
Fora Hvidovre har holdt 40 års jubilæum, som blev 
fejret den 12. november med en jubilæumskoncert 
med Lasse og Mathilde. 
Fora ønsker tillykke med jubilæet.
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Nye foreninger i Fora

Foras styrelse har godkendt optagelse af to nye med-
lemsforeninger. Den ene er Jelling Kreativ Fritid og 
den anden er Skovbo Aftenskoleforening, i daglig tale 
Skovbo Aftenskole. JKF er en aktivitetsforening med 
kreative fag. SA har omkring 600 undervisningstimer 
årligt og udbyder bevægelsesfag og kreative fag. 
Foras sekretariat ser frem til samarbejdet og byder de 
to foreninger velkommen til.

Inge Lindqvist ny skoleleder

Det er en erfaren skoleleder, der har overtaget 
skolelederjobbet i Fora Hvidovre, Fora Rødovre og 
Fora København efter Winnie Nebbelunde. Inge 
Lindqvist er nemlig allerede skoleleder i FO Gladsaxe 
og Lyngby, NETOP Furesø, Allerød og Frederikssund. 
Inge Lindqvist har desuden været tilknyttet Fora 
København og Fora Hvidovre som udviklings- 
konsulent og projektleder fra 2000 - 2012.

Ny skoleleder i Familie og Samfund i Odense

Efter 23 år stopper Lisa Pedersen som kursusleder 
i Familie og Samfund, idet hun ”går på pension” 
pr. 1/1 2016. I hendes sted har man ansat Charlotte 
Frank, som kender foreningen fra sin tid som med-
lem af bestyrelsen fra 2002 til 2009. Charlotte un-
derviser i ernæringsterapi. Fora ønsker velkommen 
til. Samtidigt siger vi tak for samarbejdet gennem 
årene til Lisa og ønsker god vind fremover. 

Ny skoleleder og bestyrelse 
i Hovedstadens Husflid 
1. januar 2016 bliver Jette Braun skoleleder i Hoved-
stadens Husflid. Jette er uddannet tekstilformidler 
fra UCC Håndarbejdets Fremme, og arbejder med 
mange forskellige kreative ting, men i øjeblikket mest 
broderi, tryk og strik/hækling/hakning, og hun un-
derviser i bl.a. strik. Hun var med til at stifte Hovedsta-
dens Husflidsforening i 1987 og blev ved konstituerin-
gen foreningens første skoleleder, et job hun bestred 
i et år. Jette genindtræder således om skoleleder, og 
overtager jobbet efter Anne Bamberg.
Anne Bamberg forlader ikke Hovedstadens Husflid, 
idet hun er blevet ny formand for foreningen. Anne 
overtager formandsposten efter Søren Bjørnøen, 
som har været formand siden 1989. Søren fortsætter 
som næstformand. Anne har været medlem af for-
eningen siden 1990 og skoleleder siden 2006.

Nyt ansigt på sekretariatet

Frem til februar har vi på Foras sekretariat fornø-
jelsen af Malou Andersen, som siden 1. oktober har 
været ansat i løntilskud. Malou er ansat til at vareta-
ge opgaver med webdesign og grafiske opgaver. 



s 22

Sekretariatet holder julelukket

Foras sekretariat holder juleferie mellem jul og nytår. 
Sidste arbejdsdag før jul er den 23. december og vi er 
tilbage igen den 4. januar. 
Vi ønsker alle i Fora, 
Foras venner og 
samarbejdspartnere 
en glædelig jul og et 
godt nytår.

Lønindberetning i december

Fristen for lønindberetning i 
december den 15. december 
SKAL overholdes, så vi er sikre 
på at kunne nå at udbetale løn-
nen i indeværende år. Indberet-
ninger sendes som sædvanligt 
til loen@fora.dk.

Winnie Nebbelunde 
stopper som skoleleder
Fora Magasinet har modtaget følgende om 
Winnie Nebbelunde fra Flemming Thøgersen 
og Susanne Wad Leth, hhv. tidligere og nuvæ-
rende formand for Fora Hvidovre:

Når man ringer til Fora Hvidovre, hører man altid en 
glad stemme. Det samme er selvfølgelig også tilfæl-
det, hvis man besøger Foras kontor på Hvidovrevej, 
for hos Fora er man glad for kontakten til undervisere 
og kursister. Fora Hvidovres skoleleder, Winnie Neb-
belunde lægger vægt på den personlige kontakt. Selv 
om de fleste nu bruger internettet til at tilmelde sig 
kurserne, så er det også vigtigt at kunne fornemme, 
om tilbuddene svarer til brugernes ønsker og behov. 

Winnie Nebbelunde har været ansat i Fora/Frit 
Oplysningsforbund i 21 år, altså mere end halvdelen 
af de 40 år skolen har eksisteret i Hvidovre. Heraf har 
de 18 år været som skoleleder. Der har selvfølgelig i 
den periode været både medgang og modgang. Da 
Winnie tiltrådte, var skolen i gang med at afbetale på 

en gæld til kommunen. Det var en økonomisk svær tid, 
men med Winnies ihærdighed kom vi gennem krisen. 
Winnie har altid været opmærksom på muligheder og 
har altid lyttet til sine undervisere og til ideer fra  
bestyrelsen. Hun har også lagt vægt på samarbejde 
med andre lokalforeninger i vores landsforbund. Da 
der kom lovændringer, som medførte højere del-
tagerbetalinger og dermed også en tilbagegang 
i aktiviteterne, så Winnie muligheder i aktiviteter i 
nabokommuner.

Med Winnies store indsats er Fora Hvidovre kommet 
ind i en god udvikling. Nye muligheder har vist sig – 
også i form af internationale kurser, som nu også giver 
baggrund for initiativer for de flygtninge, der kommer 
til Danmark og også til Hvidovre. Foruden Fora Hvid-
ovre har Winnie også løftet opgaven som skoleleder i 
Fora København og Rødovre. 

Winnie Nebbelunde træder nu tilbage for at hellige 
sig andre opgaver, men hun har ikke tænkt sig at 
slippe forbindelsen til Fora, og den nye skoleleder 
ved altid, hvor hun kan hente gode råd. Bestyrelsen 
og kursister i Fora Hvidovre, København og Rødovre 
kommer til at savne Winnie og håber fortsat, at hun 
vil deltage aktivt i foreningernes virke - men nu som 
deltager. 

Foras sekretariat siger også tak for samarbejdet 
gennem årene og ønsker alt godt fremover.

Har I noget, I synes, skal med i Fora
Magasinets Stort&Småt?
Det kunne være et jubilæum, en ny
skoleleder eller en anden mærkedag, 
der er relevant at dele med Foras 
andre medlemsforeninger. 
- Så send en mail med informationer 
til bladets redaktør Louise Albers på 
louise@fora.dk.
Send gerne et billede med også, hvis 
I har et, der kan ledsage historien.
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VI
 ØNSKER

ALLE
glædelig

JUL
og et lykkebringende

NYTÅR
PÅ GENSYN I 2016

GLADE JULEHILSENER FRA FORAS SEKRETARIAT
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Min garagehøjskole har flere gode afsæt. Til min 60 års fødsels-
dag ønskede jeg 10 højskolesangbøger, så jeg til festen kunne 
stable et sangkor på benene, og selv indtage rollen som diri-
gent. Dernæst har jeg en stor garage og en lille bil, så de fysiske 
rammer var der også. Endelig ku’ jeg svare ja til det med at være 
meningssøgende, li’ fællessang og diskussioner, og ha’ et godt øje 
til Grundtvig. 

Premieren i garagen blev sat til Grundtvigsk Forums Samta-
ledag torsdag 26. september 2013, og det viste sig hurtigt, at 
garagen var hurtigere at fylde end tømme. Siden har jeg holdt 
14 aftener, og altid med fyld-te garager. Der er over 120 gode 
mennesker, som skal ha’ mail om nyt fra Garagehøjskolen. Så at 
fylde garagen op, er som at sælge billetter til en Rolling Stones- 
koncert.

Hver aften synges der 3-4 højskolesange, og selvfølgelig er der 
et ”forstanderkvarterstid” om emner, som har været i fokus i det 
offentlige rum siden sidst – eller netop ikke har været det. Der 
serveres altid vin og vand, og aftenens foredragsholder får altid 
tid til både indlæg og debat. Der er fri entre til garagen, men når 
gæsterne går, så er det tilladt at smide en skilling i min sorte hat, 
så der også næste gang er mønter til drikkevarer. Indlægsholder-
ne kommer vederlagsfrit – de får mad og rødvin. Og over-
natning - hvis det ønskes. Garagen ligger jo i det geografiske 
område, som man i hovedstaden kalder udkanten. 

I garagen skal vi hver gang vi mødes prøve at finde samtalen 
– den vigtigste af al slags tale. Det er sproget, som forankrer 

os i et kulturelt og socialt fællesskab. Og det er samtalen, der 
repræsenterer samvær og udvikling, som markerer værdier og 
holdninger, sætter pejlemærker for, hvad vi synes er rigtig og 
forkert. Samtalens kraft er udvekslingen af synspunkter. Fordi 
med taleretten følger også lyttepligten. Hvis jeg gerne vil ha, at 
der lyttes til, hvad siger, så er jeg forpligtet til også at lytte til, 
hvad andre har at sige mig om det givne emne. Hvis jeg mener 
jeg kan tilføje debatten et spændende argument, så er det da 
logik, at jeg tier, når andre også mener de kan tilføje – måske 
et andet synspunkt – eller forbedre mit. Vi skal huske, at intet 
er mere deleligt end ytringsretten. Der skal mod til at rejse sig 
og sige noget, men der skal mere power til at sætte sig ned og 
lytte. Min ret begrænses ikke, fordi du får del i den. Men min 
lyttepligt forøges. Det er også den, man bliver klog af. Den gode 
samtale sørger for, som Grundtvig sagde, at vi ”løsner munden, 
og holder hånden bundet”.

Samtalen er samtidig en kamp mod det mobbende sms-sprog, 
de sociale mediers grænseoverskridende krænkelser, Bode-
ga-sproget, som breder sig i underholdningsbranchen, og lutres 
af nyhedsmedierne, hvor det hele ofte blandes med heftigt råbe-
ri, evige afbrydelser, platte iscenesættelser, verbale person-over-
fald, og etikløs tomgang.
Fordi sprog, der slår, løsner hånden. 
Det er tid at vandre ad nye samtalestier. 
I garagen, i cafeen, i din dagligstue, overalt, hvor meningsfyldte 
væsener mødes.

Lav din egen højskole
Hvis du er et meningssøgende væsen, godt kan li’ 
fællessang, diskussioner og Grundtvig, så lav din 
egen højskole. Det er hverken så dyrt eller svært, 
som du tror. Jeg ved, hvad jeg taler om, fordi jeg 
har prøvet der. Det fungerer. 

Af Frode Muldkjær, journalist og garagebestyrer


