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Vifo‐konference, 29.-30. september 2021 
 

Kort program – opdateret 17. september 2021 – Bemærk at der kan forekomme ændringer 
 Dag 1 

Onsdag 29. september 2021 

10.00 
 
 
 
 

Åbning af konferencen 

• Carl Holst, formand, Vifo 

• Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune 

• Troels Rasmussen, direktør, Vifo 

• Henriette Bjerrum, centerleder, Vifo 
 

10.50 Folkeoplysning i kommunerne 1: Undersøgelsens hovedresultater 
Med afsæt i Vifos nyeste undersøgelse ’Folkeoplysning i kommunerne’ ser sessionen nærmere på 
aktiviteterne, økonomien og procedurer på folkeoplysningsområdet rundt omkring i kommunerne.  
  

• Malene Thøgersen, senioranalytiker, Vifo 

• Mette Eske, analytiker, Vifo 
 
Paneldebat 

• Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, DFS 

• Leon Sebbelin, formand, Kultur-, erhverv-, og planudvalget, KL 

• Christine Ravn Lund, næstforkvinde, DUF 
 

12.00 Frokost 

13.00 Folkeoplysningen i kommunerne 
2: Aftenskoler – mellem 
økonomisk knaphed og overflod 
Sessionen ser på, hvilke 
udfordringer og muligheder de 
lovgivningsmæssige og 
kommunale rammer giver for 
aktivitetsudviklingen i 
aftenskolerne.  
  

• Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 

• Inge Brusgaard, konsulent, 
Fritid og Landdistrikt, 
Sundheds- og 
Kulturforvaltningen, Aalborg 
Kommune 

• Henrik Christensen, formand, 
Oplysningsforbundenes 
Fællesråd 

 

Folkeoplysningens fysiske 
rammer 1: Om stedets betydning 
for folkeoplysning 
Sessionen ser på, hvad stedet 
betyder som ramme for de 
folkeoplysende aktiviteter. 
 

• Rasmus Kolby Rahbek, 
forstander, Den frie 
lærerskole 

• Laura Kristine Bjerre Munch, 
projektchef, Realdania 

 
 

Værdibårne fællesskaber: De 
uniformerede korps 
 

• Aline van Bedaf, analytiker, 
Vifo 

• Henriette Bjerrum, 
centerleder, Vifo 

• Kristine Clemmensen-Rotne, 
spejderchef, Det Danske 
Spejderkorps 

• Erik Kristensen, afdelingschef, 
Fritid og Landdistrikt, Aalborg 
Kommune 

 
 

14.00 Pause 

14.15 Det gode fællesskab? 
Med udgangspunkt i 
Vifos undersøgelse af 
foreningslivet i Aarhus 
ser sessionen på ’det 
gode fællesskab’.  
 

Folkeoplysningens 
fysiske rammer 2: Når 
unge mødes 
Sessionen ser på, hvilke 
hensyn og behov der er 
væsentlige, når 
mødesteder skal rumme 

Tradition, værdier, 
fornyelse og fornøjelse i 
de uniformerede korps 
Er du blevet nysgerrig 
efter at vide mere om de 
uniformerede korps? Så 
tag med i skoven og få 

Facebook og 
fællesskabet 
Kom og hør, når Marika 
Sabroe fortæller, 
hvordan Facebook er 
blevet et redskab for 
Landsforeningen af 
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• Steffen Rask, 
analytiker, 
Vifo/Idan 

• Morten Pedersen, 
sektionsleder, 
SPORT & FRITID, 
Aarhus Kommune  
 

 

unge, og hvilke 
organisationsformer, der 
skal til, for at give de 
unge plads. 
 

• Sidsel Hye-Knudsen, 
udviklingskonsulent, 
Lokale og 
Anlægsfonden 

• Peter Forsberg, 
senioranalytiker 
Vifo/Idan 

indblik i de historiske 
rødder, der gør 
spejderne og FDF’erne til 
noget særligt. 
 

• Niels Anton 
Toftgård, 
junioranalytiker, 
Vifo 

VæreSteder til at skabe 
fællesskab, hjælpe 
brugerne med en daglig 
struktur gennem 
aktiviteter og ikke 
mindst at gribe dem, 
som har brug for hjælp. 
 

• Marika Sabroe, 
projektleder, 
Landsforeningen af 
VæreSteder 
 

15.15 Pause  

15.45 Folkeoplysningen mellem 
principper, lovgivning og praksis 
Sessionen ser på ændringen af 
folkeoplysningsloven fra 2016.  
 

• Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 

• Peter Bendix, formand, 
Dansk Friskoleforening 

• Lene Kühle, professor MSO, 
Institut for Kultur og 
Samfund, Aarhus Universitet 
 

Fællesskabers samfundsmæssige 
potentiale 
For mange kommuner er 
samarbejdet med foreningslivet 
og civilsamfundet et centralt 
element i deres 
folkeoplysningspolitikker. Men 
hvad skal der til i praksis?  
  

• Bo Villumsen, ph.d., Varde 
Kommune og Center for 
landdistriktsforskning, 
Syddansk Universitet  

• Ane Grubb, postdoc, ph.d., 
Aalborg Universitet 

• Jesper Oehlenschläger, 
udviklingsdirektør, 
Samfonden 

 

Gode fællesskaber hele livet 
En ny undersøgelse af Ældre Sagens 
idrætstilbud viser, at 
lokalafdelingerne er gode til at 
skabe inkluderende fællesskaber. 
Hør om Ældre Sagens aktiviteter og 
få samtidig lidt motion. 
 

• Tina Jensen, sundheds- og 
idrætskonsulent, Ældre Sagen 

• Hanne Borup, Ældre Sagen 
Faaborg og Bøgebjerg IF 

 
 
 

16.45 Pause 

17.00 Mulighed for forskellige aktiviteter: Veterantog, krolf og spa 

19.00 Middag 

20.30 ’Hvad dit hjerte bli’r fuldt af, løber over i sang’ – Syng med Jens og Jakob 
Jakob Bonderup og Jens Sejer Andersen spiller og synger for. Sammen står de bag en af de nyeste sange, 
’Universet var tavst’. De introducerer den og andre helt nye højskolesange. 
 

• Jakob Bonderup, komponist, musiker og forstander, Engelsholm Højskole 

• Jens Sejer Andersen, ordsmed og international chef, Play the Game 
 

 
 
 

Dag 2 
Torsdag 30. september 2021 

07.00 Morgenaktiviteter: Løbetur eller volleyball 

08.30 Morgensamling: ’Sammen skaber vi det bedste sted’ 1 
Som optakt til dagens debat giver borgmester Hans Stavnsager et indblik i, hvordan de i kommunen tænker 
fællesskaber og aktiv samskabelse som en del af kommunens vision og hverdag.  
 

• Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune 
 

09.00 Paneldebat: Folkeoplysning – et fællesskab for alle? 
I paneldebatten sættes spørgsmålet om folkeoplysningen som et fællesskab for alle i spil blandt en række 
centrale aktører indenfor sektoren. 



3 
 

 

• Stine Kirk Jensen, formand, KFUM-Spejderne 

• Per Paludan, formand, DFS 

• Chris Preuss, formand, DUF 

• Mogens Kirkeby, formand, ISCA, og bestyrelsesmedlem, DGI 
 

10.00 Pause 

10.15 Coronahåndtering i 
folkeoplysningen 1: Demokratiet 
i en krisetid 
Sessionen ser på, hvad der skete 
med demokratiet og 
folkeoplysningen under 
coronakrisen.  
 

• Carolina Magdalena Maier, 
sekretariatschef, DFS 

• Torben Vind Rasmussen, 
formand, 
Efterskoleforeningen 

 

Sammen skaber vi et bedre sted 
2: Hør mere om Faaborg-Midtfyn 
Kommune 
Sessionen giver to eksempler på 
fællesskabernes betydning og 
indsatser i Faaborg-Midtfyn 
Kommune.  
 

• Gunnar Landtved, formand 
Fynsland 

• Hans Christian Balle, 
formand, X-husets 
driftsgruppe 

 

Folkeoplysningsloven – nu og i 
fremtiden 
Sessionen sætter fokus på 
folkeoplysningsloven nu og i 
fremtiden fra tre forskellige 
perspektiver.  
 

• Søren Ørgaard, formand for 
Fritidssamrådet i Danmark og 
leder af Kultur-, Fritid- og 
Landdistriktsområdet, 
Jammerbugt Kommune 

• Flemming Poulsen, direktør, 
DGI Østjylland  

• John Meinert Jakobsen, 
direktør, AOF Danmark  

11.15 Pause 

11.30 
 

Coronahåndtering i 
folkeoplysningen 2: Corona i 
kommunerne  
Sessionen ser nærmere på, 
hvordan man på lokalt plan kom 
igennem nedlukningen og en 
udfordrende tid.  
 

• Bo Villumsen, ph.d., Varde 
Kommune  

• Morten Pedersen, 
sektionsleder, Sport og Fritid, 
Aarhus Kommune,  

• Søren Peter Hansen, 
formand, Folkeoplysnings-
samvirket i Aarhus,  

• Torben Dreier, medlem, 
Folkeoplysningssamvirket i 
Aarhus 

Folkeoplysningen og 
ungdommens fællesskaber 
Sessionen ser nærmere på nogle 
af de overordnede tendenser i 
ungdomskulturen og konkrete 
eksempler på folkeoplysende 
aktiviteter, der etableres af unge 
og for unge. 
 

• Ane Grubb, postdoc, ph.d., 
Aalborg Universitet 

• My Garde Andreassen, 
ungekoordinator, Faaborg-
Midtfyn Kommune 

• Stine Kirk Jensen, formand, 
KFUM-Spejderne 

 

Samråd som brobyggere mellem 
kommuner og foreningsliv 1: 
Hvordan ser landskabet ud? 
Sessionen sætter fokus på 
udbredelsen af samrådene og 
deres roller og potentialer. 
 

• Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 

• Annette Thuesen, lektor, 
Institut for Sociologi, Miljø- og 
Erhvervsøkonomi, SDU 

12.30 Frokost 

13.30 Coronahåndtering i 
folkeoplysningen 3: De digitale 
læringspunkter 
Sessionen ser nærmere på 
folkeoplysningens muligheder for 
at gå online, og hvad det betyder 
for kvaliteten af fællesskaberne. 
 

• Rasmus Nørlem Sørensen, 
sekretariatsleder og 
chefanalytiker, Demokrati i 
Europa Oplysningsforbundet 

Folkeoplysning og frivillighed 
Sessionen sætter fokus på den 
store variation i frivilligheden på 
tværs af organisationer og de 
frivilliges profiler og indsatser.  
 

• Helle Hygum Espersen, 
chefanalytiker, VIVE 

• Steffen Rask, analytiker 
Vifo/Idan 

 

Samråd som brobyggere mellem 
kommuner og foreningsliv 2: Det 
gode samspil 
Sessionen ser på, hvilke faktorer 
der er afgørende for samråd, 
lokalråd og frivilligråd.  
 

• Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 

• Annette Thuesen, lektor, 
Institut for Sociologi, Miljø- og 
Erhvervsøkonomi, SDU 



4 
 

• Rune B. Andersen, konsulent, 
DGI Nordjylland 

 

14.30 Pause 

14.45 Fælles afslutningsdebat: Vejen frem?  
Afslutningsdebatten ser nærmere på, hvordan folkeoplysningen går ind i fremtiden med coronaen i 
rygsækken, og hvad coronakrisen har lært os om folkeoplysningens rolle og opgave. 
 

15.30 Tak for nu  

 


