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Stjernedrys over Aftenskolen 

Fanfarer. Prisoverrækkelser. Statuetter til vinderne. Og takketaler fra rørte prisvindere. Der var et 

strejf af Oscar-stemning over Borups højskole, da de 5 landsdækkende aftenskoleforbund – AOF, 

DOF, FOF, Fora og LOF -  i dag ved en stor prisfest kårede vinderne af Aftenskolernes pris 2017. 

Kulturminister Mette Bock, der overrakte prisen for Årets Aftenskole, fremhævede, at der ikke er 

tvivl om, at aftenskolen er vigtig: ”Aftenskolen er kulturskabende. Og den binder folk sammen. 

Men det er også vigtigt, at den formår at være folkeoplysende på en ny tids præmisser.”, 

pointerede kulturministeren. 

Henrik Christensen, formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd, der er initiativtager til 

prisfesten, glæder sig over, at kulturministeren fremhævede behovet for at fungere på en ny tids 

præmisser: ”Prisfesten afspejler jo netop aftenskolernes evne til at forny sig:  Og Aftenskolernes 

pris dokumenterer, at aftenskolen er en vigtig aktør i det danske samfund. Hvert år holder mere 

end 800.000 danskere sig aktive i aftenskolen. Her henter folk ny viden. De udvikler sig. Og de 

styrker deres egen sundhed og livskvalitet. Til gavn og glæde for dem selv, men i allerhøjeste grad 

også for folkesundheden og samfundsøkonomien,” slutter Henrik Christensen. 

Prisen for Årets Aftenskole gik til Verninge Husflid, som blev belønnet for at forny de traditionelle 

håndværksfag på en måde, der appellerer til både unge og ældre.  I alt blev der til prisfesten 

uddelt 6 priser: Demokratiprisen, integrationsprisen, sundhedsprisen, Aftenskolens Ildsjæl, Årets 

Aftenskole og Årets Aftenskolekommune. 

Med venlig hilsen 

AOF, DOF, FOF, FORA, LOF 

For yderligere oplysninger:   

Henrik Christensen 

Formand for Oplysningsforbundenes Fællesråd og sekretariatschef i Dansk Oplysningsforbund 

Mobil 20 78 78 88 

 

Læs mere om Aftenskolernes Pris på aftenskolernespris.dk og følg os på Facebook 

Se de flotte billeder fra dagen her 

 

På næste side finder du en oversigt over de 6 prisvindere. Vedhæftet et udsnit af billeder fra 

prisfesten samt en pjece, der beskriver de 6 priser, alle de nominerede og deres aktiviteter.  

https://photos.google.com/share/AF1QipO-gwlr2kv3SOnFtZDgO-wKoOhBp7AftkSXb6Od2Z5ikDULo3mwEdV2_UQASvoS9Q?key=bEF5ckdLcEw3QjBKMTBfTURkMGJDT0JwajZUYXVR


 

 

Oversigt over vindere 

 

Demokratiprisen 

AOF Nord, Aalborg 

 

Sundhedsprisen 

Marianne Bienner Babalola, AOF SYD 

  

Integrationsprisen 

FO-Aarhus, D-factor 

 

Aftenskolens Ildsjæl 

Torben Dreier, Fora 

 

Årets aftenskole 

Verninge Husflid, Fora 

 

Årets Aftenskolekommune 

Odder Kommune 

 


