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Vifo‐konference, 29.-30. september 2021 
Bemærk, at der kan forekomme ændringer. Senest opdateret 23. september 2021 

 
Dag 1 

Onsdag 29. september 2021 

10.00 
 
 
 
 

K1 
Åbning af konferencen 
Velkomst ved Carl Holst, formand, Vifo 
Velkommen til Faaborg ved Hans Stavnsager, borgmester, Faaborg-Midtfyn Kommune 
  
Folkeoplysning i fællesskab og fællesskaber  
Introduktion til konferencen ved Henriette Bjerrum, centerleder, og Troels Rasmussen, direktør, Vifo 
 

10.50 K1 
Fællessession  
Folkeoplysningen i kommunerne 1: Undersøgelsens hovedresultater 
 
Ordstyrer: Troels Rasmussen, direktør, Vifo 
 
Kommunerne er helt centrale rammesættere for de lokale fællesskaber i aftenskolerne og foreningslivet. Men 

hvordan ser det ud med aktiviteterne, økonomien og procedurer på folkeoplysningsområdet rundt omkring i 

kommunerne? 

 

Sessionen tager afsæt i en præsentation af de nye resultater fra Vifos undersøgelse ’Folkeoplysningen i 

kommunerne’ om økonomi og aktiviteter på både aftenskoleområdet og foreningsområdet samt en række 

tværgående temaer på folkeoplysningsområdet. Efterfølgende perspektiveres resultaterne gennem en 

paneldebat. 

Malene Thøgersen, senioranalytiker, Vifo 
Mette Eske, analytiker, Vifo/Idan 
 
Paneldebat 
Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef, DFS 
Leon Sebbelin, formand, Kultur-, erhverv-, og planudvalget, KL 
Christine Ravn Lund, næstforkvinde, DUF 
 

12.00 Frokost 

13.00 K1 
Session 1  
Folkeoplysningen i kommunerne 
2: Aftenskoler – mellem 
økonomisk knaphed og overflod 
  
Ordstyrer: Mette Eske, analytiker, 
Vifo/Idan 
 
I denne session ser vi på, hvilke 
udfordringer og muligheder de 
lovgivningsmæssige og kommunale 
rammer giver for 
aktivitetsudviklingen i 

K2 
Session 2 
Folkeoplysningens fysiske 
rammer 1: Om stedets betydning 
for folkeoplysning 
 
Ordstyrer: Peter Forsberg, 
senioranalytiker, Vifo/Idan 
 
Ofte når vi taler om 
folkeoplysningens fysiske 
rammer, bliver det et spørgsmål 
om økonomi, funktionalitet og 
faciliteter. Men hvad betyder 

S2 
Session 3  
Værdibårne fællesskaber – de 
uniformerede korps 
 
Ordstyrer: Kirsten Sparre, redaktør, 
Vifo 
 
De uniformerede korps er en 
central del af børn og unges 
fritidsliv, og alligevel hører vi 
sjældent om dem. Hør resultaterne 
af to nye undersøgelser, der har de 
uniformerede korps i fokus.  
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aftenskolerne. Hvordan kan 
rammer og behov mødes på bedre 
vis? Og hvordan håndteres det 
mest smidigt i den administrative 
praksis? 
 
Når rammer og aktivitetsniveau 
ikke passer sammen  
Vifos nye undersøgelse 
’Folkeoplysningen i kommunerne’ 
viser, at der er der store forskelle i 
økonomien på aftenskoleområdet. 
I nogle kommuner er den afsatte 
ramme på området ikke stor nok til 
at udfylde de vedtagne 
tilskudsbrøker, mens mange andre 
kommuner er i den modsatte 
situation: De bruger ikke hele den 
afsatte ramme på grund af for få 
aftenskoleaktiviteter. Oplægget 
belyser disse forskelle på tværs af 
kommuner, og hvilke 
problemstillinger de giver 
anledning til. 
Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 
 
Fra afvikling til udvikling – om 
aftenskoleaktiviteter i 
landdistrikterne 
I Aalborg Kommune har man 
fundet en ny vej til at facilitere 
udviklingen af aftenskoleaktiviteter 
i kommunens mindre 
lokalsamfund. I oplægget får vi 
indblik i, hvordan ordningen er 
skruet sammen, hvad den har 
betydet for aftenskolernes 
aktiviteter og hvilke erfaringer 
kommunen har gjort sig undervejs i 
processen.    
Inge Brusgaard, konsulent, Fritid og 
Landdistrikt, Sundheds- og 
Kulturforvaltningen, Aalborg 
Kommune 
 
Når rammerne møder 
aftenskolernes virkelighed 
Sessionens sidste indlæg 
perspektiverer emnet fra 
aftenskolernes perspektiv: Hvordan 
kan rammer og behov mødes på 
bedre vis? Hvad kan aftenskolerne 
selv gøre? Og hvor skal 

stedet som ramme for de 
folkeoplysende aktiviteter? 
Hvordan bidrager 
folkeoplysningens steder til at 
skabe fællesskab og identitet? Er 
nogle steder mere befordrende 
for folkeoplysning end andre? 
 
Når steder samler  
Folkeoplysning kan bidrage til at 
skabe orientering i verden – et 
sted at forstå verden fra. Men 
folkeoplysningen finder også helt 
konkret sted på et sted. Med 
afsæt i ph.d.-afhandlingen 
’Stedets pædagogik’ (om 
højskolen som sted) fortæller 
Rasmus Kolby Rahbek om, 
hvordan steder skabes, og 
hvordan steder påvirker de 
aktiviteter, der finder sted.  
Rasmus Kolby Rahbek, 
forstander, Den frie lærerskole 
 
At bygge fællesskaber 
Hvordan finder man frem til de 
rammer, der bedst fremmer 
fællesskaber? Et af Realdanias 
seks filantropiske mål er at skabe 
mødesteder, der skaber og 
fremmer sociale relationer og 
ligeværdige fællesskaber. 
Hvordan skaber bygninger liv, og 
hvad er vigtigt for det 
inkluderende byggeri? Laura 
Kristine Bjerre Munch fortæller 
om idéerne bag de 
fællesskabsskabende byggerier.  
Laura Kristine Bjerre Munch, 
projektchef, Realdania 
 

Samme korps – forskellige rammer 
Både spejderkorpsene og FDF’erne 
er stærke landsdækkende 
organisationer, men alligevel kan 
der være store forskelle i de 
rammer og muligheder, de skal 
forholde sig til på tværs af 
forskellige kommuner. Dette oplæg 
ser på forskelle og ligheder på 
lokale vilkår for de uniformerede 
korps i fem af landets største 
kommuner. 
Aline van Bedaf Sterner, analytiker, 
Vifo 
 
Er det så noget særligt? 
I modsætning til mange andre 
aktører i folkeoplysningen er 
spejderne og FDF’erne ikke 
primært baseret på en fælles 
aktivitet – det centrale i 
foreningerne er værdierne. Dette 
oplæg giver indblik i, hvad det 
betyder for hverdagen i grupperne 
og kredsene og ser nærmere på 
spejder- og FDF-livet i praksis. 
Henriette Bjerrum, centerleder, Vifo 
 
Perspektivering 
Kristine Clemmensen-Rotne, 
spejderchef, Det Danske 
Spejderkorps 
 
Erik Kristensen, afdelingschef, Fritid 
og Landdistrikt, Sundheds- og 
Kulturforvaltningen, Aalborg 
Kommune 
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kommunerne på banen? 
Henrik Christensen, formand, 
Oplysningsforbundenes Fællesråd 

14.00 Pause 

14.15 S2 
Session 4 - Debatsession 
Det gode fællesskab? 

  

Ordstyrer: Henriette 
Bjerrum, centerleder, Vifo 
 

Fællesskaber er i 

højsædet, når talen 

falder på foreningernes 

og folkeoplysningens 

muligheder og 

potentialer. Men er 

fællesskaber virkelig så 

vigtige – og for hvem? 

Hvad karakteriserer det 

gode fællesskab, og 

hvordan arbejdes der 

med det?  

 

Træd ind i debatten 

Spil ind med din holdning 

til, hvad fællesskaber i 

folkeoplysningen kan og 

skal. Sessionen er bygget 

op over ’fishbowl’-

konceptet. Der er fem 

stole til dem, der ønsker 

ordet. Vi har bedt tre 

debatdeltagere tage 

plads i første omgang.  

 

De første i stolene: 

Morten Pedersen, 

sektionsleder, Sport og 

Fritid, Aarhus Kommune 

 
Christine Ravn Lund, 
næstforkvinde, DUF 
 

Anne Thorø Nielsen, 

Udviklingschef, FO-

Aarhus 

 

 

 

K2 
Session 5  
Folkeoplysningens 
fysiske rammer 2: Når 
unge mødes 
 
Ordstyrer: Kirsten Sparre, 
redaktør, Vifo 
 
Mange nye former for 
fritidsliv dukker op. 
Redesign, rollespil, 
klimaaktivisme mm. og 
de unge er ofte 
frontløberne i de nye 
initiativer. Men hvilke 
hensyn, behov og 
organiseringsformer er 
væsentlige, når 
mødesteder skal rumme 
og give plads til unge? 
 
Det unge sted 
Lokale og Anlægsfonden 
arbejder med rammer og 
mødesteder for 
ungdommens 
fællesskaber. Med fokus 
på deres arbejde på 
pigeområdet deler Sidsel 
Hye-Knudsen erfaringer 
fra en række af fondens 
udviklingsprojekter. 
Sidsel Hye-Knudsen, 
udviklingskonsulent, 
Lokale og Anlægsfonden 
 
Skab plads til de unge 
Unge behøver ikke at 
have et sted for sig selv. 
Men er der faktorer, der 
gør det lettere for de 
unge at føle sig hjemme? 
Hvad kræver det af 
værtskabet/ driften, at 
unge bruger faciliteterne 
og tager ansvar for dem? 
Peter Forsberg, 
senioranalytiker, 
Vifo/Idan 

K1 
Session 6a 
Facebook og 
fællesskabet 
 
Ordstyrer: Line Bilberg, 
analytiker, Vifo 
 
11. marts 2020 kl. 16:57 
etablerede 
Landsforeningen af 
VæreSteder (LVS) ’Det 
digitale værested’ via en 
Facebookgruppe. Senere 
på dagen blev Danmark 
lukket ned for første 
gang.  
 
I udgangspunktet var 
gruppen blot en udstrakt 
hånd til værestedernes 
brugere. Men brugerne 
strømmede ind, og idéen 
og konceptet tog form 
efterhånden som 
facebookgruppen 
udviklede sig.  
 
Men hvordan skaber 
man levende 
fællesskaber på 
Facebook? Kan det 
digitale noget særligt, 
hvordan spiller det 
analoge og det digitale 
sammen, og hvad 
betyder det digitale 
univers for målgruppen? 
 
Kom og hør, når Marika 
Sabroe fortæller, 
hvordan Facebook er 
blevet et redskab til at 
skabe fællesskab, hjælpe 
brugerne med en daglig 
struktur gennem 
aktiviteter og ikke mindst 
at gribe dem, som har 
brug for hjælp.  
 

Udenfor 
Session 6b 
Tradition, værdier, 
fornyelse og fornøjelse i 
de uniformerede korps 
 
Ordstyrer: Malene 
Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 
 
Er du blevet nysgerrig 
efter at vide mere om de 
uniformerede korps? Så 
tag med i skoven og få 
indblik i de historiske 
rødder, der gør 
spejderne og FDF’erne til 
noget særligt. Med 
udgangspunkt i et nyt 
baggrundsnotat fra Vifo, 
får du en introduktion til 
centrale historiske 
personer og 
begivenheder i de 
uniformerede korps samt 
de dannelsesidealer og 
pædagogiske tilgange, 
der definerer dem. 
Niels Anton Toftgård, 
junioranalytiker, Vifo 
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Fællesskaber i 

foreningslivet (15 

minutter) 

Debatten indledes med 

et inspirationsindlæg, 

som tager udgangspunkt 

i en ny undersøgelse fra 

Vifo, der giver indblik i de 

aarhusianske foreningers 

og medlemmernes 

opfattelse af og indsatser 

for fællesskabet.  

Steffen Rask, analytiker, 

Idan/Vifo 

 

  

 
 

Marika Sabroe, 
projektleder for 
programmet Konstruktive 
fællesskaber, 
Landsforeningen af 
VæreSteder 
 

15.15 Pause 

15.45 K1 
Session 7 
Folkeoplysningen mellem 
principper, lovgivning og praksis 
 
Ordstyrer: Signe Carlsen, 
junioranalytiker, Vifo 
 
I 2016 trådte en ændring af 
folkeoplysningsloven i kraft, som 
havde til formål at forhindre støtte 
til antidemokratiske foreninger.  
Hvordan har kommunerne 
implementeret lovændringen?  
Hvilken betydning har de 
tilsvarende ændringer haft på 
friskoleområdet? 
Og hvilke principielle diskussioner 
giver lovændringer som disse 
anledning til?  
 
Sådan har kommunerne 
implementeret ændringerne af 
folkeoplysningsloven 
Vifo har evalueret lovændringen for 
Kulturministeriet og præsenterer 
evalueringens resultater med fokus 
på, hvordan kommunerne har 
implementeret lovændringen, samt 
hvilke udfordringer de er stødt på 
undervejs.  
Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 
 
Er der stadig plads til 
mangfoldighed? 

K2 
Session 8 
Fællesskabers 

samfundsmæssige potentiale 

  

Ordstyrer: Henriette Bjerrum, 
centerleder, Vifo 
 

I Danmark er der en lang 

tradition for, at fællesskaber, 

foreninger og bevægelser spiller 

sammen med de officielle 

strukturer og tiltag. For mange 

kommuner er samarbejdet med 

foreningslivet og civilsamfundet 

et centralt element i deres 

folkeoplysningspolitikker. Men 

hvad skal der til i praksis for at 

løfte samarbejdet? Er der et 

uforløst potentiale i 

fællesskaberne?  

  

Ildsjæle, turister og 

erhvervsfremme 

Hvordan kan idrætsforeningers 

ressourcer spille en rolle i 

relation til lokal 

turismeudvikling? Med 

udgangspunkt i sin ph.d. om, 

hvordan samarbejder mellem 

idrætsforeninger og 

turismesektorens aktører skaber 

værdi for de involverede 

organisationer, giver Bo 

Udenfor 

Session 9 

Gode fællesskaber hele livet 

 
Ordstyrer: Mette Eske, analytiker, 
Vifo/Idan 
 

Mens borgere over 65 år på den 
ene side er blandt de mest 
idrætsaktive danskere, er der på 
den anden side mange ældre, der 
er ensomme, har dårligere 
økonomi end resten af 
befolkningen og plages af nedsatte 
hverdagsfunktioner, så det kan 
være svært for dem at deltage i for 
eksempel idrætstilbud. Men en 
undersøgelse af Ældre Sagens 
motionstilbud viser, at 
lokalafdelingerne er gode til at 
skabe inkluderende fællesskaber.  
 
Kom og hør om rapportens 
resultater, Ældre Sagens aktiviteter 
og få samtidig lidt motion   
Tina Jensen, sundheds- og 
idrætskonsulent, Ældre Sagen 
 
Hanne Borup, bestyrelsesmedlem 
og træner, Ældre Sagen Faaborg og 
Bøgebjerg IF 
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På friskoleområdet er der lavet 
lignende lovændringer over de 
senere år. Men hvordan hænger de 
skærpede krav og ændrede 
formuleringer sammen med 
friskolernes historiske 
udgangspunkt i åndsfrihed og 
mangfoldighed? Og hvad har 
lovændringen konkret betydet for 
landets friskoler?  
Peter Bendix, formand, Dansk 
Friskoleforening 
 
’Hadprædikanter’ mellem 
religionsfrihed og ytringsfrihed 
Lovændringerne på folkeoplysnings-  
og friskoleområdet giver anledning 
til en række principielle 
diskussioner om nogle af de 
grundlæggende principper, vores 
samfund bygger på. Hvilke 
problemstillinger bør man være 
særlig opmærksom på i den 
forbindelse? Hvordan er forholdet 
mellem holdninger og handlinger og 
mellem religionsfrihed og 
ytringsfrihed? Og hvad betyder 
sådanne lovændringer for 
relationen mellem myndigheder og 
religiøse trossamfund? 
Lene Kühle, professor MSO, Institut 
for Kultur og Samfund, Aarhus 
Universitet 
 

Villumsen et indblik i tre cases: 

Saltum Strandcamping, River 

fisher og et MTB-partnerskab.  

Bo Villumsen, ph.d., Varde 

Kommune og Center for 

landdistriktsforskning, SDU 

  

I medgang og modgang? 
Idéen om samskabelse har fået 
en opblomstring gennem de 
seneste år. SAMAKT er et stort 
udviklings- og forskningsprojekt, 
der har sat fokus på projekter, 
hvor civilsamfund og kommune 
arbejder sammen – særligt 
omkring flygtninge og ældre. 
Resultaterne peger imidlertid på, 
at der både kan være fordele, 
men også ulemper og 
udfordringer ved et så tæt 
samarbejde, som samskabelse 
kræver. Hør mere om, hvilke 
antagelser om samskabelse, der 
holder stik og om de 
udfordringer, der kan være i 
samspillet mellem det frivillige 
det kommunale.  
Ane Grubb, postdoc, ph.d., 
Aalborg Universitet 
 

Værdien i det fælles?  

Hvorfor er fællesskaberne og de 

forpligtende relationer så vigtige 

for samfundet? Samfonden blev 

etableret i 2019 og sætter fokus 

på de værdibårne fællesskaber, 

men hvad er visionerne for 

fællesskaberne, og hvordan kan 

de bidrage til samfundets 

udvikling?  

Jesper Oehlenschläger, 

udviklingsdirektør, Samfonden 

 

16.45 Pause 
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17.00 Slap af på hotellet inden middagen eller hop med på nogle af de forskellige eftermiddagsaktiviteter: 
 
Tur med veterantog 
Tag med veteranjernbanen til Korinth og tilbage igen. På turen fortæller togføreren, der er frivillig i Syd 
Fyenske Veteranjernbane, om foreningens arbejde. OBS: Tilmelding i frokostpausen pga. begrænsede pladser. 
Afgang 16.45 fra hotellet.  
 
Krolf 
Prøv kræfter med krolf, som er en blanding af kroket og golf, på hotellets egen bane. Frivillige fra Vester Aaby, 
Aastrup & Pejrup Pensionistforening kommer og instruerer. 
 
Spa 
Der er gratis adgang til hotellets spa for gæster på konferencen. Du kan også hoppe i havet fra hotellets 
badebro og få varmen igen i den udendørs saunatønde.  
 

19.00 Middag 

20.30 Fælles aftenprogram 
’Hvad dit hjerte bli’r fuldt af, løber over i sang’ – Syng med Jens og Jakob 
 
Hvor mange af de nye sange i den 19. udgave af Højskolesangbogen kan man lære på en aften? Hvordan bliver 
en højskolesang til? Og hvad har højskolesang med kampen mod olympisk korruption at gøre?  
 
Store spørgsmål bliver besvaret, når Jakob Bonderup og Jens Sejer Andersen spiller og synger for. Sammen 
står de bag en af de nyeste sange, ’Universet var tavst’, som blev skrevet til Gymnastikhøjskolen i Ollerups 
100-års jubilæum i 2020. De introducerer den og andre helt nye højskolesange – og hvis I synger ordentligt 
med, bliver der måske tid til en klassiker eller to.  
Jakob Bonderup, komponist, musiker og forstander, Engelsholm Højskole, og Jens Sejer Andersen, ordsmed og 
international chef, Play the Game. 

 

 
 

Dag 2 
Torsdag 30. september 2021 

07.00 Morgenaktiviteter 
Start dagen med en fælles løbetur, lidt aktiv træning eller et dyp i havet. 
 
Tur med Troels  
Er du til en morgenløbetur, viser Troels Rasmussen vej på en 5 km tur i jævnt tempo. Vi mødes ved hotellets 
indgang.  
 
Morgenbold med KB og HB  
Vi starter dagen med 45 minutter i sandet. Med ca. 100 års erfaring fra beachvolley sørger Louise Kjærsgaard 
Bertelsen (KB) og Henriette Bjerrum (HB) for, at vi får rørt en bold og får pulsen op. Vi mødes på hotellets 
beachvolleybane.  
 
Hop i havet  
Hotellet tænder saunaen. Tag en dukkert i fjorden og nyd den lækre sauna.  
 

08.30 K1 
Morgensamling  
Godmorgen ved Henriette Bjerrum, centerleder, Vifo 
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’Sammen skaber vi det bedste sted’ 
Som optakt til dagens debat giver borgmester Hans Stavnsager fra Faaborg-Midtfyn 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 K1 
Fællessession 
Paneldebat: Folkeoplysning – et fællesskab for alle? 
 
Ordstyrer: Troels Rasmussen, direktør, Vifo 
 
Hvem er folkeoplysningen egentlig til for? Skal folkeoplysningens organisationer sigte på et fællesskab for alle?   
 
Diskussionen om folkeoplysningens bredde rejser straks en lang række spørgsmål om folkeoplysningens 
formål, opgave, vilkår og egenart. I denne paneldebat sætter vi spørgsmålet om folkeoplysningen som et 
fællesskab for alle i spil blandt en række centrale aktører inden for sektoren og spørger ind til, hvorvidt det er 
en ambition, der skal forfølges, og hvad det i givet fald vil kræve. 
 
Paneldeltagere: 
Stine Kirk Jensen, formand, KFUM-Spejderne 
Chris Preuss, formand, DUF 
Per Paludan, formand, DFS 
Mogens Kirkeby, formand, ISCA, og bestyrelsesmedlem, DGI 

 

10.00 Pause 

10.15 K1 
Session 10   
Coronahåndtering i 
folkeoplysningen 1: Demokratiet i 
en krisetid 
 
Ordstyrer: Troels Rasmussen, 
direktør, Vifo 
 
Med nedlukningen af Danmark i 
2020 stod folkeoplysningen over 
for en helt ny virkelighed. 
Sundhedsdagsordenen blev den 
centrale faktor, men hvad skete der 
med demokratiet og 
folkeoplysningen?  
 
 
Hvordan bliver man hørt i en 
krisetid? 
Daglig brandslukning og spørgsmål, 
man ikke kunne svare på, blev en 
del af hverdagen for mange 
folkeoplysende organisationer. 
Rammevilkårene for 
folkeoplysningen blev rystet, og 
’normalt’ blev sat på pause. 
Hvordan kæmper man for sine 
foreninger som 

K2 
Session 11 
Sammen skaber vi et bedre sted 
2: Hør mere om Faaborg-Midtfyn 
Kommune 
 
Ordstyrer: Henriette Bjerrum, 

centerleder, Vifo 

 
I denne session får vi to 
eksempler på fællesskabernes 
betydning og indsatser i Faaborg-
Midtfyn Kommune.  
 
Fynsland – når lokalråd går 
sammen… 
…kan de noget helt særligt. De 21 
lokalråd i kommunen har skabt 
en stærk, levende og aktiv 
paraplyorganisation. De er med, 
når kommunen laver 
udviklingsplaner, de har følerne 
ude lokalt og forvalter udvalgte 
puljer, og så kan de nogle gange 
handle der, hvor 
kommunalfuldmagten stopper 
kommunen. Hør om landsbyernes 
delebiler og andre indsatser med 
fokus på biodiversitet, 

S2 
Session 12 
Folkeoplysningsloven – nu og i 
fremtiden  
 
Ordstyrer: Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 
 
Siden den første folkeoplysningslov 
trådte i kraft i 1991, er der løbende 
sket justeringer i lovteksten. De 
grundlæggende elementer er der 
dog ikke pillet meget ved – trods 
store ændringer i fritidslivet. 
 
Sessionen sætter fokus på, hvilke 
centrale og grundlæggende 
elementer i folkeoplysningsloven, 
som vi bør værne om – også i 
fremtiden. Er der områder, hvor 
der er brug for forandring? Og er 
det loven, eller er det snarere 
traditioner og kulturer, som 
trænger til et eftersyn? Vi ser på 
folkeoplysningsloven nu og i 
fremtiden fra tre forskellige 
perspektiver. 
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paraplyorganisation i det miljø? 
Carolina Magdalene Maier 
fortæller om indsigter og erfaringer 
med interessevaretagelse for 
folkeoplysningen og foreningerne  
i coronatiden.  
Carolina Magdalene Maier, 
sekretariatschef, DFS 
 
Demokratiet i 
undtagelsestilstand?  
Efterskoleforeningen var en af de 
organisationer, der kom på hårdt 
arbejde under coronakrisen. De 
blev i høj grad hørt, men hvad sker 
der med demokratiet i en 
sundhedskrise? Hvad fungerede 
godt? Og hvad er de demokratiske 
opmærksomhedspunkter? 
Torben Vind Rasmussen, formand, 
Efterskoleforeningen 
 

bæredygtighed og et godt liv for 
alle, som Fynsland står bag. 
Gunnar Landtved, formand, 
Fynsland 
 
Lille samfund, stort hus, stærke 
fællesskaber 
Selvom der kun er 430 
indbyggere i en by, kan 
ambitionerne godt være store. X-
huset i Vester Hæsinge er et bud 
på et moderne forsamlingshus, 
hvor kulturevents og udlejning 
går hånd i hånd med lokalt 
engagement og fælles 
arbejdsdage. Hans Christian Balle 
fortæller om, hvordan X-huset 
skabes af og selv skaber 
fællesskaber og lokalt liv.  
Hans Christian Balle, formand, X-
husets driftsgruppe 

Et kommunalt perspektiv 
Søren Ørgaard, leder af Kultur-, 
Fritid- og Landdistriktsområdet, 
Jammerbugt Kommune, og 
formand, Fritidssamrådet i 
Danmark  
 
Et foreningsperspektiv 
Flemming Poulsen, direktør, DGI 
Østjylland  
 
Et aftenskoleperspektiv 
John Meinert Jakobsen, direktør, 
AOF Danmark  
 

11.15 Pause 

11.30 
 

K1 
Session 13 
Coronahåndtering i 
folkeoplysningen 2: Corona i 
kommunerne 
 
Ordstyrer: Troels Rasmussen, 
direktør, Vifo 
 
For de folkeoplysende aktører er 
lokalområdet og samspillet med 
kommunen helt centralt. Det 
gælder også i en krisetid som 
coronaen. Denne session ser 
nærmere på, hvordan man på 
lokalt plan kom igennem 
nedlukningen og en udfordrende 
tid.  
 
COVID-19 og foreningerne 
For at skabe et overblik over 

coronanedlukningens betydning for 

foreninger, gennemførte Varde 

Kommune en undersøgelse blandt 

alle foreningerne på kultur- og 

fritidsområdet. Hør hvad 

undersøgelsen viste, hvordan den 

blev brugt, og hvad den har 

betydet for indsigten i 

foreningernes ændrede vilkår, 

deres udfordringer og potentialer 

K2 
Session 14 
Folkeoplysningen og 
ungdommens fællesskaber: Er 
folkeoplysning kun for rigtige 
voksne?  
 
Ordstyrer: Steffen Rask, 
analytiker, Vifo/Idan 
 
Folkeoplysningen finder i disse år 
nye udtryk, ikke mindst i kraft af, 
at nye generationer udvikler nye 
former for fællesskaber. Men 
hvordan knytter disse nye 
fællesskabsformer an til den 
mere traditionelle 
folkeoplysning? Hvilke 
muligheder og udfordringer står 
folkeoplysningen overfor set med 
ungdommens briller?  
 
De frie frivillige og fællesskabet 
Mange unge vælger at gå nye 
veje, når de engagerer sig 
frivilligt. Ane Grub har forsket i 
unges aktivitetsbaserede frivillige 
engagement. Hør om, hvorfor 
denne form for frivillighed kan 
virke tiltrækkende for de unge. I 
den aktivitetsbaserede frivillighed 

S2 
Session 15 
Samråd som brobyggere mellem 
kommuner og foreningsliv 1: 
Hvordan ser landskabet ud? 
  
Ordstyrer: Henriette Bjerrum, 

centerleder, Vifo 

 
På tværs af landets kommuner er 
der store forskelle på udbredelsen 
af samråd og den rolle, samrådene 
spiller som bindeled mellem 
kommuner og frivillige foreninger. 
Denne session sætter fokus på 
samrådenes roller og potentialer. 
  
Samråd på idræts-, kultur- og 
fritidsområdet: Organisering, 
roller og potentialer 
Med udgangspunkt i resultaterne 
fra en ny Vifo-undersøgelse sættes 
samrådene under lup på tværs af 
foreningsområder og kommuner. 
Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo 
 
Udvikling i fællesskab mellem 
lokalråd og kommune – et indblik i 
maskinrummet 
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samt for dialogen mellem 

foreningerne og kommunen.  

Bo Villumsen, ph.d., Varde 

Kommune og Center for 

landdistriktsforskning, SDU 

 
En fælles indsats  
I forbindelse med den første 
coronanedlukning i marts 2020 
arbejdede 
folkeoplysningssamvirket og 
Aarhus Kommune sammen om at 
sørge for, at nedlukningen blev så 
skånsom som muligt. Hør om deres 
erfaringer.   
Morten Pedersen, 
sektionsleder, Sport og Fritid, 
Aarhus Kommune 
 
Søren Peter Hansen, formand, 
Folkeoplysningssamvirket i Aarhus 
 
Torben Dreier, medlem, 
Folkeoplysningssamvirket i Aarhus 
 

spiller den digitale 
organiseringsform desuden ofte 
en central rolle. Men hvad 
betyder det for de frivilliges 
relation til dem, de hjælper, for 
deres indbyrdes fællesskab og 
har det i sidste ende betydning 
for frivillighedens og 
civilsamfundets organisatoriske 
og demokratiske (traditionelle) 
grundpiller? 
Ane Grubb, postdoc, ph.d., 
Aalborg Universitet 
 
Fra ungdomsoprør til 
ungdomskommune  
Faaborg-Midtfyn Kommune er 
årets ungdomskommune 2021. 
DUF skriver:  ’Kåringen lægger 
især vægt på kommunens 
arbejde for at understøtte det 
frivillige engagement og på, at 
flere unge bliver en del af 
fællesskabet’. Men blot to år 
tidligere var vreden stor, og unge 
demonstrerede mod kommunens 
lukning af et ungdomshus. 
Hvordan kommer man som 
kommune fra et konfliktfyldt 
modsætningsforhold til et 
samarbejde som både unge og 
kommunen har stor glæde af? 
Kommunens ungekoordinator, 
My Gaarde Andreassen, giver os 
et indblik i, hvordan man støtter 
et aktivt og engageret ungemiljø 
og får skabt et stærkt 
samarbejde, samt hvad der får 
unge til at tage aktivt del i 
fællesskabet.  
My Gaarde Andreassen, 
ungekoordinator, Faaborg-
Midtfyn Kommune 

Hvad er det, der bliver ved med 
at virke? 
I en tid med mange nye 
strømninger, har spejderne med 
over 100 år på bagen stadig 
fremgang. Hvad er det, der bliver 
ved med at trække børn og unge 
til? Stine Kirk Jensen giver et bud. 
Hør om spejdermetoden, og hvad 
der får unge til at gå ind i et 

En vellykket lokalrådsorganisering 
kan være med til at sikre, at 
borgere føler sig hørt og har 
adgang til at gøre deres indflydelse 
gældende, hvilket kan skabe rum til 
lokalt engagement. Men hvilken 
demokratisk og udviklingsmæssig 
rolle spiller lokalrådene i danske 
kommuner? Vi får indsigt i de 
foreløbige resultater fra en 
landsdækkende undersøgelse på 
området 
Annette Thuesen, lektor, Institut for 
Sociologi, Miljø- og 
Erhvervsøkonomi, SDU 
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fællesskab med både ansvar og 
initiativ.   
Stine Kirk Jensen, formand, 
KFUM-Spejderne 
 

12.30 Frokost 

13.30 K1 
Session 16  
Coronahåndtering i 
folkeoplysningen 3: De digitale 
læringspunkter 
 
Ordstyrer: Troels Rasmussen, 
direktør, Vifo 
 
Folkeoplysning finder sted ansigt til 

ansigt. I mødet mellem mennesker 

i foreninger, på aftenskoler og på 

højskoler. Indtil nu har de digitale 

fællesskaber haft trange kår i 

folkeoplysningen, men så kom 

corona. Kan folkeoplysningen gå 

online, og hvad betyder det for 

kvaliteten af fællesskaberne? 

 
Er online oplysning kommet for at 
blive?  
Under coronanedlukningen afholdt 
Demokrati i Europa (DEO) digitale 
rejser og debat-arrangementer om 
EU’s rolle. De digitale tilbud 
fortsætter, og erfaringerne bliver 
taget med i fremtidens DEO. Men 
hvad gør det digitale ved 
folkeoplysningen? Hvordan 
fungerer det mellemmenneskelige 
møde, når debatterne er online? 
Hvornår kan de digitale tilbud 
noget særligt, og hvornår skal der 
mere til? Rasmus Nørlem Sørensen 
fortæller om DEO’s erfaringer, hvad 
de tager med videre, og hvordan 
man optimerer en online debat.  
Rasmus Nørlem Sørensen, 
sekretariatsleder og chefanalytiker, 
Demokrati i Europa, 
Oplysningsforbundet 
 

’Vi kan jo ikke leve med at lukke 
alt’ – var reaktionen i DGI 
Nordjylland, da en total nedlukning 
af foreningslivet i syv nordjyske 
kommuner var en realitet i 
november 2020. Men hvad kan 

K2 
Session 17  
Folkeoplysning og frivillighed  
 
Ordstyrer: Line Bilberg, 
analytiker, Vifo 
 
Frivillighed er et bredt begreb, 
der gennem de seneste år har 
fået mange betydninger. Man kan 
være frivillig i næsten alle aldre. 
Den frivillige opgave kan være alt 
fra et par timers hjælp til et 
stævne til store (organisatoriske) 
opgaver. Nogle frivillige 
modtager kompensation eller 
løn, mens det er uset i andre 
sammenhænge. Denne session 
sætter fokus på den store 
variation i frivilligheden på tværs 
af organisationer og de frivilliges 
profiler og indsatser.  
 
Danmark og frivilligheden  
Hvordan ser det ud med 
frivilligheden på tværs af 
livsfaser, organisationer og 
sektorer? Hvad kendetegner den 
typiske frivillige, hvad motiverer 
dem, og hvordan kommer de i 
gang? Med udgangspunkt i 
resultaterne fra en ny 
landsdækkende undersøgelse af 
frivillighed, giver oplægget en 
status på frivilligheden i 
Danmark. 
Helle Hygum Espersen, 
chefanalytiker, VIVE, og 
projektleder på 
Frivillighedsundersøgelsen 2020 
 
Forventninger til frivillighed i 
foreningslivet i Aarhus 
I Aarhus er der over 950 
godkendte folkeoplysende 
foreninger med vidt forskellige 
aktiviteter, medlemsforhold og 
formål. En ny undersøgelse fra 

S2 
Session 18 
Brobygning mellem kommune og 
foreningsliv 2: Det gode samspil 

Ordstyrere: Malene Thøgersen, 
senioranalytiker, Vifo og 
Annette Thuesen, lektor, Institut for 
Sociologi, Miljø- og 
Erhvervsøkonomi, SDU 

 
Med udgangspunkt i resultaterne 
fra de to undersøgelser, der blev 
præsenteret i forrige session, giver 
denne session mulighed for at 
diskutere de praktiske erfaringer på 
området og komme tættere på, 
hvilke faktorer der er afgørende for 
et godt samspil mellem kommuner 
og foreningsliv. 
Sessionen vil være tilrettelagt som 
en workshop, hvor deltagerne får 
mulighed for at debattere og 
udveksle erfaringer i en faciliteret 
proces. Hovedtemaet vil være ’det 
gode samspil’. Undervejs vil 
debatten blandt andet berøre  
følgende spørgsmål:  
 

• Hvordan skaber man bedst 

fælles fodslag blandt de lokale 

aktører i et råd/samråd?  

• Hvordan kan kommunerne 

facilitere samrådenes/rådenes 

arbejde? 
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man så gøre for at holde gang i 
fællesskaberne og borgernes gode 
motionsvaner? I samarbejde med 
TV2 Nord startede de 
morgentræning direkte til 
nordjydernes egne stuer, mens 
livestream fra kontoret i Nordkraft 
gav muligheder i 
eftermiddagstimerne. 
Morgentræningen fortsætter, men 
hvad er erfaringerne? Hvilke 
målgrupper når man ud til, og 
hvordan spiller de direkte tilbud 
sammen med et forsat fokus på 
foreningslivet? Rune Andersen, 
kommunikationskonsulent i DGI 
Nordjylland fortæller om erfaringer 
og overvejelser i forbindelse med 
de virtuelle tiltag.  
Rune B. Andersen, konsulent, DGI 
Nordjylland 

Vifo sætter fokus på 
foreningernes forventninger til 
deres medlemmers frivillighed, 
og hvordan de arbejder med 
frivillighed. Samtidig giver 
undersøgelsen et indblik i 
medlemmernes holdning til 
frivillighedens betydning i 
foreningerne. Er der forskel 
foreningstyperne imellem, og 
stemmer foreningernes 
forventninger overens med 
medlemmernes holdninger og 
engagement? 
Steffen Rask, analytiker, 
Vifo/Idan 
 
Frivillighed i de uniformerede 
korps i Aalborg 
Sidste oplæg i sessionen zoomer 
helt ind på frivilligheden i de 
uniformerede korps i Aalborg. 
Henriette Bjerrum, centerleder, 
Vifo 

14.30 Pause 

14.45 K1 
Fælles afslutningsdebat 
Vejen frem? 
 
Ordstyrere: Troels Rasmussen, direktør, og Henriette Bjerrum, centerleder, Vifo 
 
Hvordan går folkeoplysningen ind i fremtiden med coronaen i ryksækken? Vil aktørerne overleve? Vil 
deltagerne komme tilbage? Og vigtigst af alt: Hvad har det lært os om folkeoplysningens rolle og opgave? 
Hvordan skal folkeoplysningen se ud i fremtiden? 
 

15.30 Tak for nu  

 


