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Præsentation af kandidater til formandspost og bestyrelse 
 
I 2019 er der valg til formandsposten og fire pladser i bestyrelsen. Inden udsendelse af 
materiale til repræsentantskabsmødet, har der meldt sig én kandidat til formandsposten og fire 
kandidater til bestyrelsen. Kandidaterne præsenterer sig selv i det følgende Det er muligt at 
melde sit kandidatur frem til og på repræsentantskabsmødet. 
 
Formand 
 
Per Paludan Hansen 
Sekretariatsleder i LOF 
DFS er folkeoplysningens brancheorganisation og skal varetage 
folkeoplysningens interesser, synliggøre folkeoplysningens mange gode 
kvaliteter og argumentere for folkeoplysningens rolle i samfundet. DFS 
skal arbejde for at de folkeoplysende tilbud kan gøre en forskel for de 
mange deltagere. Jeg glæder mig over samarbejdet med alle i DFS og 
søger om mandat til en ny periode som formand for DFS. 
 
Bestyrelse 
 
Randi Jensen 
Sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen 
Jeg er sekretariatsleder i Daghøjskoleforeningen, og derfra har jeg 
selvfølgelig mit perspektiv, men folkeoplysningen i bred forstand er “min 
sag”. Vi har brug for alle forskellige frirum med fællesskab og mening og 
for alle de anderledes perspektiver og de værdier, som folkeoplysningen 
kan bidrage med i livet og samfundet. Jeg er aktiv i mange af DFS’ 
netværk og fora, som for mig er en meget vigtig del af DFS' arbejde. Det 
er her den samarbejdende folkeoplysning bliver konkret og her henter jeg 
og mange andre viden, inspiration og netværk på tværs af organisatonerne. 
Og så er jeg en af i alt tre kvinder i den siddende bestyrelse - lad jer ikke 
narre af, at vi alle tre er på valg i år.  

Flemming Jørgensen 
Redaktionschef, Coop amba 
I Coop har vi lige siden stiftelsen af den første brugs i 1866 betragtet 
folkeoplysning, som en del af vores DNA. I dag har vi Danmarks absolut 
største skolekontakt, vi udgiver Danmarks største, mest læste og mest 
troværdige magasin, og vi har nogle af Danmarks største digitale kanaler. Vi 
er også igen i stigende grad begyndt at bruge vores 1100 butiksrum som 
lokale samlingspunkter til debat, madfællesskab og meget andet folkeligt 
engagerende. Erfaringerne herfra har jeg taget med til bestyrelsen i DFS, 
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hvorfra jeg omvendt tager erfaringer fra alle de øvrige folkeoplysende foreninger med retur. Jeg 
brænder for værdifællesskab og den levende debat. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan for at give DFS 
en aktiv rolle som en slagkraftig organisation og hjørnesten for det danske demokrati. 
 
Vibeke Sonntag Larsen 
Sekretariatsleder i Kulturhusene i Danmark 
Folkeoplysningen er en mangfoldig flok af store og små 
organisationer, som er aktive på forskellige vilkår og med forskelligt 
fokus. Ikke nogen nem flok at forene og være paraply for! 
De enkeltes dagsordner til trods opererer vi dog alle inden for det 
samme værdisæt, der handler om at give almindelige mennesker plads 
og rum til refleksion, fællesskab, dannelse, debat og undren. Derfor er 
der brug for et stærkt DFS. 
I mine øjne rækker formuleringen af DFS’ aktuelle strategi ”Vi har 
brug for hinanden” langt ud over den periode, den er sat til at vare, og det interne fællesskab 
”os MO’er” imellem skal både bevares og løbende udvikles. Det gælder både de 
netværksskabende aktiviteter, og det gælder de udfordringer af fælles relevans og af mere 
interessevaretagelsesmæssig karakter, som vi skal have taget fat om. Og det gælder om samlet 
set at få gjort folkeoplysningen så synlig, at vi ikke er til at overse i den offentlige debat og i 
de politiske løsninger. Dette arbejde vil jeg gerne fortsat bidrage til. 
Jeg har været en del af bestyrelsen siden 2017. Jeg er oprindeligt cand.mag i teatervidenskab, 
men har i de sidste 11 år arbejdet for Kulturhusene i Danmark – og dermed breddekulturen, 
den aktive deltagelse og den uformelle læring – som jeg mener er en naturlig og uomgængelig 
del af folkeoplysningen.  
 
Marlene Berth Nielsen 
Souschef i Fora 
DFS udvikler sig som organisation hele tiden. Jeg oplever en stærk 
organisation, der har den nødvendige villighed til hele tiden at arbejde 
med de grundlæggende spørgsmål om, hvad hovedopgaven er og 
hvordan vi opnår de bedste resultater på folkeoplysningens vegne. Jeg 
oplever en ambitiøs organisation, der vil noget med folkeoplysningen 
og derfor også med samfundet. Det er spændende at være en del. Og i 
Fora synes vi, det er vigtigt at være en del af. Jeg genopstiller derfor 
gerne og tror fortsat på, at en samarbejdende og politisk folkeoplysning er en stærk 
folkeoplysning.  
Jeg er souschef i Fora, hvor jeg arbejder mest med udvikling af vores foreninger og skoler 
samt bestyrelsesudvikling i foreningerne.  
 


