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En del af 2022 stod i DFS i strategiudviklingens navn, og der var sådan set nok af sigtepunkter at 

stille skarpt på i udviklingsfasen. I en stærk og ambitiøs organisation er evnen til prioritering en 

vigtig superkræft, hvis vi vil opnå resultater. Og det vil vi! Derfor er strategiens tre indsatsområder 

i mine øjne et udtryk for en stærk prioritering, hvor vi kan stille skarpt på folkeoplysningens helt 

relevante løsningsbidrag på nogle af tidens mest presserende udfordringer; borgere på kanten af 

uddannelse og arbejdsmarked, 45.000 unge uden job og uddannelse, stigende udfordringer med 

vores mentale trivsel og helbred med særligt bekymrende tal for ungdommen og omstillingen af 

samfundet i en mere grøn og bæredygtig retning.   

DFS’s medlemsorganisationer har allerede vældig gode svar på disse presserende udfordringer. 

Som en del af DFS bestyrelse vil jeg gerne være med til at styrke DFS rolle som markant budbringer 

af disse svar og arbejde for, at vi sammen opnår resultater på folkeoplysningens vegne. En af de 

helt store styrker er forskelligheden medlemsorganisationerne imellem. Det gør det svært at 

komme udenom os, når vi skal snakke mulige løsninger og finde de bedste måder til at styrke 

deltagelsesmulighederne i vores samfund på.  

Folkeoplysningen har betydning for den måde, vi ”laver” samfund på, og er i virkeligheden en 

vigtig del af ethverts menneskes mulighed for at finde deres egen vej gennem livet – ung som 

gammel, kontinuerligt eller sporadisk.  

Jeg genopstiller til bestyrelsen, og vil glæde mig til at bidrage til arbejdet med implementeringen 

af strategien, hvis jeg får muligheden.  

Jeg er souschef i Fora, hvor jeg har været ansat en del år og derfor været i berøring med alle dele 

af organisationen, fra understøttelse af det frivillige bestyrelsesarbejde i vores mange små og 

lokalt forankrede foreninger, over styrkelse og udvikling af vores aftenskoler til udvikling og 

interessevaretagelse i forhold til daghøjskoler, forberedende voksenundervisning og 

ordblindeundervisning.  


