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Skal jeg være helt ærlig, bliver  
jeg nødt til konstatere, at de to 
corona-år har efterladt en skram-
met folkeoplysning. Det vil tage 
noget tid at pudse den flot igen.

Vi har måttet erkende, at hverken 
kurser, debatarrangementer eller foreningsliv bare sådan 
lige begynder på samme niveau, så snart vi får lov. 
Mange kræfter er blevet brugt på alternative aktiviteter 
og kompensationsansøgninger. De ”gamle” deltagere og 
medlemmer har fået andre vaner og dukker ikke uden 
videre op på første åbningsdag. 

I DFS har vi arbejdet for at skaffe den bedste mulige 
støtte til arbejdet med at genåbne og vinde kursister og 
medlemmer tilbage. I den forbindelse er jeg rigtig glad 
for at se, at de fleste kommuner har været meget 
fleksible over for folkeoplysningen, og mange har sat 
lokale kampagner i gang for at synliggøre folkeoplysnin-
gen og det øvrige foreningsliv.

Måske lidt frækt sagt: Det manglede også bare! Efter to 
år, hvor folkeoplysningen direkte og indirekte har vist, 
hvor vigtig den er for borgerne og for samfundet. Direkte 
ved at iværksætte nye fantasirige aktivitetsformer, som 
kunne fastholde så mange tilbud som muligt trods 
nedlukning. Indirekte, fordi det blev tydeligt, hvor meget 
viden og trivsel og hvor mange sammenhængskabende 
fællesskaber der forsvandt, når vi kørte på nedsat kraft.

Denne erfaring har bestyrelsen brugt som afsæt for en 
række aktiviteter, som kan styrke og udvikle det folke-
oplysende arbejde i de kommende år. 

Vi har udviklet konkrete forslag til, hvordan lovgivningen 
kan skabe bedre rammer for en fri, fleksibel og sam-
fundsrelevant folkeoplysning. Allerede nu vil jeg 
konkludere, at det møder interesse i den politiske 
verden.

Sammen med andre aktører er DFS gået ind i arbejdet 
med at skabe nye inddragende debatformer, som kan få 
demokratiet til at gro nedefra. Det er en af de vigtigste 
forudsætninger for at gennemføre en bæredygtig 
omstilling af samfundet.

Bestyrelsen og sekretariatet har lavet et vigtigt forbere-
delsesarbejde, så DFS i 2022 sammen med medlemsor-
ganisationerne kan sætte spotlight på, hvor betydnings-
fulde de folkeoplysende aktiviteter er for samfundet.

Endelig har vi forberedt os på at kunne gennemføre 
vores arbejde med en større slagkraft. Repræsentant-
skabsmødet fjernede unødige forhindringer for, at flere 
folkeoplysende organisationer kan komme med i DFS.  
Vi har allerede sagt velkommen til to, og i 2022 vil vi 
målrettet arbejde for at invitere flere indenfor, så 
medlemskredsen i langt højere grad kommer til at 
rumme den folkeoplysende familie, sådan som den 
faktisk ser ud i disse år.

Alt i alt har vi brugt det sidste (!) corona-år på at 
forberede fremtiden. Lykkes det, har det ikke været  
så skidt alt sammen alligevel.

Per Paludan Hansen, formand

Forord
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”Det betyder noget, når mennesker sidder omkring et 
bord med kolleger eller venner og fortæller, at de spiser 
mere grønt og mindre kød. De gode ideer til omstillingen 
kommer tit fra ildsjæle og aktivister. Og så ved vi fra 
sidste folketingsvalg, at borgernes holdning kan sætte 
klimaet på den politiske dagsorden og påvirke de 
politiske beslutninger.”

Det sagde Connie Hedegaard i et af de fire webinarer i 
forårets Morgener med Mening. Connie Hedegaard er 
både tidligere klimakommissær i EU og tidligere klima-
minister. 

Befolkningen skal med
Om klimaudfordringen sagde hun også: ”Det er en 
ufattelig stor opgave, der ikke kan løses med top-down 
beslutninger fra politikere og erhvervsledere. Af mange 
forskellige grunde skal vi have befolkningen med.” 

Det er netop den vinkel, som DFS har lagt på sit arbejde 
med klima og med bæredygtighed i bredere forstand: 
Hvordan kan folkeoplysningen være med til at sikre, at 
de nødvendige omstillinger bliver et demokratisk 
projekt, båret frem af borgernes og civilsamfundets 
aktiviteter?

Bæredygtighed

Omstillingen skal være  
et demokratisk projekt
”Klimaudfordringerne kan ikke løses med top-down beslutninger fra politikere og erhvervs-
ledere,” sagde Connie Hedegaard på en af DFS’ Morgener med Mening. At styrke borger-
inddragelse har været et gennemgående element i vores bæredygtighedsarbejde.

”DE GODE IDEER TIL OMSTILLINGEN KOMMER  
TIL FRA ILDSJÆLE OG AKTIVISTER.” 

Connie Hedegaard, tidligere 
EU-kommissær og klimaminister 
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Bæredygtighedsnetværket har diskuteret, hvordan vi 
skaber forandring og engagerer flere i den grønne omstil-
ling. På et andet møde var temaet borgerinvolvering i 
kommunernes grønne strategier – begge med eksterne 
ekspertoplæg.

Omstillingsagenter og tøjspild
Verdensmål og bæredygtighed var et af de to emner, 
som årets puljemidler blev målrettet til. Et af de 
projekter, som modtog midler, handlede om, hvordan 
borgerne selv kan fremme den grønne omstilling, et 
andet om grønne omstillingsagenter i almene bolig-
områder, og et tredje om at engagere unge i bevægelsen 
mod tøjspild.
 
Men også andre Verdensmål var i spil. Målsætningen 
med et af projekterne var skabe den forståelse for og 
bevidsthed om ligestilling mellem kønnene, som er 
nødvendig for at kunne handle på spørgsmålet.

Inddragelse uden effekt?
Heldigvis var Klimaborgertinget enige med os. I deres 
anbefalinger vurderede de, at folkeoplysning er vejen  
til den enkelte borgers opbakning, vidensgrundlag og 
omstillingsparathed. Som politisk konsulent og souschef  
i DFS, Natacha Holst Hansen, skrev i et debatindlæg om 

Klimaborgertinget i Politiken: ”Der er en folkelig bevæ-
gelse, som er parat til at ændre vaner og adfærd, men 
borgerne skal inddrages og informeres og myndiggøres  
i den grønne omstilling.”

Men samtidig pegede Natacha Holst Hansen på, at 
klimaministeren ikke er forpligtet til at handle på 
anbefalingerne: ”Hvad nytter det, at nogle mennesker 
har brugt tid og kræfter i en øvelse med borgerinddra-
gelse, hvis ikke det giver anledning til hverken offentlig 
samtale eller har noget egentligt mandat, som klima-
ministeren skal tage alvorligt?”

Det var ikke den eneste gang i årets løb, at DFS udtalte 
sig kritisk over for regeringens og Folketingets opbakning 
til en demokratisk og borgerinddragende klimaindsats.
 

Ingen hjælp i finansloven
Da finansloven for 2022 lå klar, måtte sekretariatschef 
Carolina Magdalene Maier konstatere, at måneders 
intensivt arbejde på at påvirke politikerne ikke havde 
givet resultat: ”Det er virkelig ærgerligt, at der ikke blev 
plads til Den Grønne Demokratifond på finansloven.  
Vi krydsede fingre til det sidste, fordi vi for forholdsvis 
beskedne penge ville kunne nå langt ud til borgerne med 
inddragelse og oplysning om, hvordan den enkelte kan 
tilrettelægge sit liv mere bæredygtigt,” sagde hun.

DFS er en af de 14 organisationer, der står bag forslaget, 
som skal understøtte en politisk, økonomisk og videns-
mæssig demokratisering af omstillingen. Organisa-
tionerne er enige om at gøre endnu et forsøg på at  
Den Grønne Demokratifond på finansloven for 2023.

Viden er grundlaget for handling
Også det vidensmæssige grundlag for borgerinddragelse 
i arbejdet med bæredygtighed og Verdensmål har vi 
arbejdet med. Rektor på Designhøjskolen i Kolding,  
Lene Tanggaard, talte i en Morgener med Mening om 
bæredygtigt dansk design, og om hvordan man kan 
overføre bæredygtige elementer og tilgange fra design-
verdenen til de folkeoplysende læringsrum.

”HVAD NYTTER DET, AT NOGLE MENNESKER HAR BRUGT TID OG 
KRÆFTER I EN ØVELSE MED BORGERINDDRAGELSE, HVIS IKKE 
KLIMAMINISTEREN BEHØVER TAGE DET ALVORLIGT?” 

Natacha Holst Hansen, politisk konsulent  
og souschef i DFS
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BÆREDYGTIGHEDSNETVÆRKET

Disse organisationer har medlemmer  
i netværket

•  AKKS
• Daghøjskoleforeningen
• Danmarks Biblioteksforening
• Dansk Oplysningsforbund
• Efterskoleforeningen
• Europabevægelsen
• FN forbundet
• FOF
• Folkekirkens Ungdomskor
• Folkevirke
• FORA
• Grænseforeningen 
• Højskolerne
• Komiteen for sundhedsoplysning 
• Kulturelle Samråd
• LOF
• Sammenslutningen af Lokalarkiver
• SFOF
• Ungdomsskoleforeningen
• Verdensmål i Hverdagsliv 
• Øko Net

FORÅRETS FIRE MORGENER MED MENING

Webinarene var tilgængelige på DFS’ hjemmeside en uge efter arrangementet.  
I gennemsnit deltog over 100 deltagere i hvert webinar, og der var mellem 50 
og 140 views på video efterfølgende.

•  Lene Tanggaard: Bæredygtighed bor i hjertet af dansk design – og i folkeoplysning? 
• Connie Hedegaard: Grøn omstilling og civilsamfundets rolle 
•  Katherine Richardson: Vi står med ryggen mod muren - om nødvendigheden af 

at gøre tingene anderledes 
• Mickey Gjerris: Men, jeg er jo kun en dråbe i havet 

I et andet af webinarerne gjorde Katherine Richardson, 
der er professor i biologisk oceanografi og medlem af 
Klimarådet, status på verdensmålene, mens bioetiker og 
teolog Micky Gjerris senere på foråret talte om både de 
etiske og åndelige dimension i den enkeltes valg mellem 
at handle i forhold til klimakrisen eller lade være.

Blandt de puljestøttede projekter var der et toolkit til at 
udbrede viden om pigers og kvinders rettigheder. Et 
andet projekt, ”Art of fundamental Rights”, handler om 
at bruge kunst til at skabe opmærksomhed om menne-
skerettigheder, og en podcastserie skal rykke ved 
forståelsen af Verdensmålene.

Ud over Den Grønne Demokratifond har DFS været en 
del af eller har samarbejdet med Broen til Fremtiden, 
Globalt Fokus, Klimakoalitionen og Sustainia.

7Bestyrelsens beretning  |  2021



Hver dag er kommunalpolitikernes skriveborde fyldt med 
sager om folkeskolen, daginstitutionerne, ældreplejen  
og mange andre vigtige dagsordener, der har en direkte 
betydning for borgernes hverdag.

Selv om langt de fleste kommunalpolitikere er enige i,  
at folkeoplysning er en god ting, så er det ofte vanskeligt 
at få folkeoplysningen op i toppen af sagsbunkerne. 

Det er problematisk, da lokale skoler og foreninger ofte 
er afhængige af kommunalpolitikernes prioriteringer.  
Det ser man fx, når lokalpolitikerne lægger strategien for 
samarbejdet med den lokale folkeoplysning, og når de 
fastsætter rammerne for lokaletildelingen og det årlige 
folkeoplysningsbudget.

Hvis folkeoplysningen skal prioriteres højere, så kræver 
det bl.a., at de lokale folkeoplysende skoler og forenin-
ger bliver endnu bedre til at bringe folkeoplysning på 
banen, når politikerne skal finde løsninger på lokale 
problemer.

Kommunalvalget

De magtfulde kommuner
Lokale folkeoplysende skoler og foreninger er ofte afhængige af kommunalpolitikernes 
prioriteringer. Derfor lagde DFS mange ressourcer i at give lokale aktører værktøjer til  
at tale deres sag frem mod kommunalvalget.

”MAN SKAL IKKE KLÆDE  
POLITIKERNE AF – MAN SKAL 
KLÆDE DEM PÅ.”

Maria Steno, kommunikationsrådgiver

Af samme årsag iværksatte DFS en indsats frem mod 
kommunalvalget 2021, hvor målet bl.a. var at klæde de 
lokale aktører på til at tale deres sag over for politikerne. 

Den lokale værktøjskasse
En del af DFS’ indsats var at udarbejde en såkaldt 
’How-to-guide’ til interessevaretagelse for lokale skoler 
og foreninger. Guiden gav bl.a. gode råd til, hvordan 
lokale skoler og foreninger kunne udvælge, hvilke  
temaer og udfordringer de ville bringe op over for 
lokalpolitikerne.

Derudover præsenterede guiden også syv konkrete 
værktøjer til, hvordan lokale aktører kunne arbejde 
politisk for f.eks. at skaffe bedre lokaler eller få flere 
medlemmer og deltagere.

Nogle af værktøjerne var, at skolerne og foreningerne 
kunne invitere lokalpolitikerne til debatarrangementer, 
at de kunne skrive debatindlæg om, hvad de bidrager 
med lokalt, og at de kunne indgå i lokale samarbejder.
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Endeligt interviewede vi Mogens Mulle Johansen, der 
var medlem af byrådet og folkeoplysningsudvalget i 
Assens Kommune for SF. Han gjorde DFS’ nyhedsbrevs-
læsere klogere på, hvad der kendetegner de forenings- 
og skolerepræsentanter, som formår at påvirke kommu-
nalpolitikerne i folkeoplysningsudvalgene. 

Det grønneste valg nogensinde 
I efteråret 2021 blev DFS partner i ’Klimakoalitionen’ 
sammen med Klimabevægelsen i Danmark, Mellem-
folkeligt Samvirke, Den Grønne Studenterbevægelse, 
Greenpeace og en række andre grønne aktører fra 
civilsamfundet.

Koalitionen havde en ambition om at gøre kommunal-
valget til det grønneste valg nogensinde. 

Det gjorde vi bl.a. ved hjælp af et online ’prikkeværktøj’, 
hvor borgerne kunne stille fire grønne krav til deres 
kommunalpolitikere via mail, som politikerne efterføl-
gende kunne svare på. På den måde blev det nemmere 
for borgerne at vide, om kommunalpolitikerne ville 
handle på den grønne omstilling.

Derudover var DFS også medunderskriver på et debat-
indlæg i Politiken, der argumenterede for, at kommunal-
valgskandidaterne havde en gylden mulighed for at rykke 
på denne grønne dagsorden. 

Og samme budskab havde DFS’ formand, Per Paludan 
Hansen, i et debatindlæg, hvor han fremførte: ”…mit 
første budskab til kommunalpolitikerne er følgende: Tag 
folkeoplysningen med i ligningen, når I vil rykke på 
bæredygtighedsdagsordenen.”. Indlægget blev bragt i en 
lang række lokale og regionale medier i august 2021. 

”TAG FOLKEOPLYSNINGEN MED I 
BÆREDYGTIGHEDSDAGSORDENEN.”

Per Paludan Hansen, formand for DFS

How-to-guiden blev distribueret blandt alle DFS’ 
medlemmer og via DFS’ nyhedsbrev og sociale medier 
med dertilhørende ’GIFs’, der var en visuel præsentation 
af de syv værktøjer.  
 

Gode ekspertråd 
’Man skal ikke klæde politikerne af – man skal  
klæde dem på.”  

Det var et af de råd, som kommunikationsrådgiver og 
forfatter til bogen ’Lokal Lobbyisme’, Maria Steno, gav til 
lokale folkeoplysende skoler og foreninger i et interview 
på hjemmesiden og i nyhedsbrevet i efteråret 2021.  
Her gav hun sit bud på, hvordan skolerne og foreninger-
ne kunne skærpe deres interessevaretagelse op til 
kommunalvalget. 

Hun pegede også på, at de lokale aktører skulle sætte  
sig ind i, hvad rammerne og politikken er på folkeoplys-
ningsområdet i kommunen. Marie Steno fik også 
lejlighed til at udfolde sine pointer og give flere gode råd 
på et webinar om samme emne, som DFS afholdt i 
september 2021.

Som led i samme artikelserie om kommunalvalget 
interviewede vi også folkeoplysnings-iværksætter, 
foredragsholder og initiativtager til Børnefamiliernes 
Aftenskole og ’Barselsnetværket’, Lise Holm Rasmussen. 

Hun kom med gode eksempler på, hvordan lokale 
folkeoplysende skoler og foreninger kunne indgå i 
alternative og kreative samarbejder med kommunerne 
efter valget. 
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Lovrevision

På vej mod en fri og fleksibel 
folkeoplysning
I 2021 har DFS arbejdet med et politisk udspil, som skal fremtidssikre folkeoplysningen.  
’På vej mod en fri og fleksibel folkeoplysning’. Det skal bl.a. gøre det billigere at gå til 
aktiviteter i folkeoplysningen og styrke den demokratiske samtale. 

I folkeoplysningens eget bagland kan vi hurtigt blive 
enige om, hvorfor folkeoplysningen er vigtig for samfun-
det. For folkeoplysningen er jo der, hvor mennesker 
mødes i nye fællesskaber. Det er der, hvor vi lærer nyt og 
udvider hinandens horisont. Og det er der, hvor vi dyrker 
den demokratiske samtale og det aktive medborgerskab 
på tværs af geografi, alder, religion og socioøkonomiske 
forhold.

Men vi må ikke tage folkeoplysningen for givet. Vi skal 
hele tiden sørge for at udvikle folkeoplysningen i takt 
med tiden, og vi skal sørge for at holde os relevante for 
nye målgrupper og nye organiseringsformer.

Det er afgørende, hvis politikerne på Christiansborg skal 
prioritere folkeoplysningen højere, end det var tilfældet 
under corona-nedlukningen, hvor politikerne og 
ministerierne ikke altid havde blik for folkeoplysningens 
vigtige rolle i samfundet. 

Et vindue blev åbnet
I løbet af 2021 åbnede den nu forhenværende kulturmi-
nister, Joy Mogensen, for at kigge nærmere på folkeop-
lysningens struktur og lovgivning. 

På en konference som Kulturministeriet afholdt i foråret 
2021 udtalte hun bl.a.: ”…i den kommende tid, vil jeg 
tage fat på rammevilkårene for folkeoplysningsområdet 
og se på, om der er noget, vi der kan gøre for at gøre 
foreningernes liv lettere. For vi skal værne om vores 
stærke foreningsliv…”. 

Det politiske vindue lagde kimen til DFS’ arbejde med 
udspillet ”På vej mod en fri og fleksibel folkeoplysning”, 
som er vores bud på at udvikle og fremtidssikre folke-
oplysningen.  

Ny minister
I august 2021 trådte Joy Mogensen tilbage som kultur-
minister og blev erstattet af Ane Halsboe-Jørgensen. 
Desværre kan man ikke være sikker på, at den ene 
ministers konkrete prioriteringer bliver overtaget af 
efterfølgeren.

Men ministerskiftet ændrede ikke på DFS’ ambition om 
at fremtidssikre folkeoplysningen. Derfor fortsatte vi 
med at fremme udspillet i efteråret 2021. ”Vi håber, at 
ministeren vil gribe stafetten fra Joy Mogensen,” siger 
DFS’ sekretariatschef, Carolina Magdalene Maier.

Vi præsenterede bl.a. udspillet for Kulturministeriets 
departement, mens Carolina Magdalene Maier præsen-
terede det for ligesindede civilsamfundsaktører på Vifos 
årlige folkeoplysningskonference. Derudover har DFS’ 
formand, Per Paludan Hansen, også løbende drøftet 
udspillet med udvalgte kulturordførere.

Endeligt har DFS’ kommunikationsafdeling skabt 
kendskab til udspillet via artikler i vores nyhedsbrev og 
via debatindlæg. DFS arbejder fortsat for at fremme den 
politiske tilslutning til udspillet frem mod det kommende 
folketingsvalg.

”VI HÅBER, AT MINISTEREN VIL GRIBE 
STAFETTEN FRA JOY MOGENSEN.”

Sekretariatschef Carolina Magdalene Maier
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DFS’ UDSPIL ’PÅ VEJ MOD EN FRI OG FLEKSIBEL FOLKEOPLYSNING’

•  Det skal være billigere at gå til folkeoplysning. Derfor arbejder DFS for, at tilskudsbrøken til 
aftenskolernes leder- og lærerlønninger ændres fra maksimum 1/3 til minimum 1/2. Ved at 
vende tilskudsbrøken på hovedet, lægges der en bund under det kommunale tilskud.

•  Der skal være en større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af de folkeoplysende aktiviteter, og 
at der skal være bedre mulighed for at gennemføre digital undervisning. Derfor arbejder 
DFS for, at kravene til omfanget af almen undervisning og fysisk tilstedeværelse mindskes. 

•  Der skal være bedre adgang til egnede lokaler for de folkeoplysende skoler og foreninger. 
Derfor arbejder DFS for, at kommunerne skal stille lokaler til rådighed, der reelt er egnede 
til at huse de folkeoplysende aktiviteter.

•  Der skal være bedre mulighed for at fremme den demokratiske samtale. Derfor arbejder 
DFS for, at der i perioden 2023–2026 afsættes 24 mio. kr. årligt til en statslig pulje, som vil 
give folkeoplysningens nationale aktører mulighed for at udvikle nye folkeoplysende 
formater og metoder, som lokale skoler og foreninger kan udrulle lokalt.

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen.
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”DET HAR VÆRET MOTIVERENDE  
OG VIGTIG FOR MIT ARBEJDE AT  
SAMLES I ET NETVÆRK, SOM RUMMER 
SAMME VISIONER FOR EN MERE 
BÆREDYGTIG VERDEN OG TILMED  
MANGE FORSKELLIGE OG LÆRERIGE 
MÅDER AT LAVE FOLKEOPLYSNING PÅ.”

Charlotte Hedevang Nielsen

Det var Folkemødet, der tog initiativ til folkehøringerne  
i foråret 2021. Formålet med høringerne var at udvikle 
ideer til demokratiske initiativer, som kan skabe nye 
forbindelser mellem mennesker med forskellige  
meninger.

For at rulle det ud i hele landet, inviterede Folkemødet 
fire andre med i projektet: Højskolerne, Danmarks 
Biblioteksforbund, Frirummet og DFS. I første omgang 
var tanken at samle mennesker i en by i hver af de fem 
regioner, men det var jo foråret 2021, så det endte  
som virtuelle folkehøringer – men stadig med deltagere 
fra samme region i hver høring.

Pauserne i aftenskolen
DFS bidrog blandt andet med vores store lokale netværk. 
Gitte Overgaard, der er skoleleder i AOF Center Odense, 
benyttede hun sit regionale netværk til at rekruttere 
deltagere i folkehøringerne.

Demokratisk debat

Meninger brydes  
og fællesskab opstår
”Det er i pauserne at meninger brydes, og ny viden om mennesker, fællesskab og udsyn 
opstår.” Sådan forklarede skoleleder Gitte Overgaard, hvorfor hun gav en hånd med til 
folkehøringerne. Folkehøringerne var et af flere projekter, som DFS deltog i for at styrke 
den demokratiske samtale.

Hun forklarede sin interesse således:
”I aftenskolerne mødes mange forskellige deltagere om 
et fælles tredje – altså om en fælles interesse. Det er 
ofte personer, som de ikke har meget andet til fælles 
med, og alligevel vil de blive bundet sammen af netop 
interessen for det pågældende fag.

For os er pauserne fuldt ud lige så vigtige som undervis-
ningen. Det er i pauserne, at meninger brydes, og ny 
viden om mennesker, fællesskab og udsyn opstår.

På den måde opstår der på hvert kursus dialog på tværs 
af meningsforskelle, og vi er med til at skabe sammen-
hængskraft.

Det mål kan jeg genkende i Folkemødets folkehøringer.”

På den måde fik hun indirekte også beskrevet, hvorfor 
DFS engagerede sig i projektet, som på mange måder var 
en succes. Hverken det virtuelle format eller den 
superkorte tid, deltagerne havde til at udvikle ideerne, 
blev nogen hæmsko. 

Mette Abildgaard (K) og Pelle Dragsted (Ehl) til  
venstre i billedet afprøvede et af folkehøringernes  

debatkoncepter  på Folkemødets Hovedscene.
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Samtalebaner i svømmehallen
De mange ideer blev samlet i et inspirationskatalog.  
I vores nyhedsbrev præsenterede vi otte af dem.

Nogle var helt simple og lavpraktiske ideer som f.eks. at 
bringe debatterne ud, hvor borgerne er i forvejen: ”Det 
kunne være i svømmehallen, hvor en bane udvælges til 
“samtalebanen”. Når man har svømmet en runde, kan 
man diskutere aktuelle emner. Eller et værtshus, der 
opfordrer til samtaler over dartspillet,” skrev forslags-
stillerne fra Region Nordjylland.

Andre ideer forudsatte mere teknik og større forbere-
delse. Et af dem var forslaget om at videreudvikle Escape 
Room konceptet. I grupper skal man sammen finde 
løsninger på konkrete samfundsproblematikker gennem 
dialog. Det sker i rum, der er koblet op på problematik-
ken, f.eks. i Moria-lejren – om asylpolitik/integration 
eller på en rapsmark – om landbrugsstøtte.

Tre af ideerne blev præsenteret og udført på hovedsce-
nen på Folkemødet i 2021

Nye forståelser af politik
I et debatindlæg i Jyllands-Posten i august forklarede 
sekretariatschef Carolina Magdalene Maier, hvorfor DFS 
arbejder med folkehøringer og andre forsøg på at udvikle 
den demokratiske samtale. Anledningen var en rapport 
fra Handletanken for Lokalt Demokrati i Aarhus, som 
konstaterede, at den demokratiske samtale er truet, og 
at der er brug for nye forståelser af, hvad politik og 
demokrati er.

”Jeg kan ikke være mere enig,” skrev Carolina Magdalene 
Maier.

Hun skrev også, at hun især var glad for de forslag,  
”…som forsøger at styrke den demokratiske samtale 
borgerne imellem og deres egen aktivitet og organise-
ring. De kan åbne for nye forståelser for, hvad politik og 
demokrati er.”

Folkeoplysningen er en oplagt medspiller, når han 
handletankens ideer skal rulles ud, gjorde hun opmærk-
som på og tilføjede: ”Og så kan de folkeoplysende skoler 
og foreninger tilbyde noget, som Handletanken ikke 
kommer så meget ind på, men som også er vigtigt for 
den demokratiske samtale og de demokratiske proces-
ser. Vi kan tilbyde viden, indsigt og kompetencer, der  
kan kvalificere debat og løsninger.”

Erkendte uenigheder
I kommentaren nævnte hun også to andre demokrati-
udviklende initiativer, som DFS har været involveret i. 

I foråret var DFS med til at arrangere fem frirumsdebat-
ter. Baggrunden var, at tonen i de digitale kommentar-
spor er blevet stadig mere voldsom, og at breaking news 
og clickbait fylder stadig mere i nyhedsbilledet, der ofte 
får karakter af konfliktunderholdning. Derfor ville vi 
sætte fokus på den demokratiske samtale og dannelse.

Det er den særlige frirumsmetode god til, fordi den tager 
afsæt i erkendte uenigheder, men fører debattørerne og 
tilskuerne gennem en proces, hvor de afsøger, hvor der 
er enighedspunkter og arbejder henimod løsninger.

Også her arbejdede vi sammen med Danmarks Biblio-
teksforening og Frirummet, og også her var det virtuelle 
arrangementer.
  

”PÅ HVERT KURSUS OPSTÅR  
DER DIALOG PÅ TVÆRS AF  
MENINGSFORSKELLE OG SKABT  
SAMMENHÆNGSKRAFT.” 

Gitte Overgaard
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DE OTTE FORSLAG I ARTIKELSERIEN

•  Vi mødes på midten – for den gode sag

•  Ukonventionelle mødesteder kan bryde 
fordomme

•  Samtale-installation: Tid til forståelse og 
fordybelse

•  Samtaler om lokale problemer – uden  
afbrydelser

•  Flyt debatterne ud på borgernes hjemmebane.

•  Polemic Rooms – løsninger under tidspres

•  Holdningslotteri – forsvar de andres  
synspunkt

•  Løs din modpols dilemmaer

”VI GJORDE PÅ EN ELLER ANDEN 
MÅDE HINANDEN KLOGERE”

Camilla Søe

I en af debatterne diskuterede Camilla Søe #metoo-be-
vægelsen med præst og debattør, Sørine Gotfredsen, 
under temaet ”#Metoo – hvordan forener vi kampen for 
retfærdighed med retssikkerheden?”

Bagefter sagde Camilla Søe: ”Det var et meget roligt 
format. Det gjorde, at vi på en eller anden måde gjorde 
hinanden klogere. Jeg har savnet at sætte mig og have 
den lidt mere uddybende snak og få lov til at folde sine 
nuancer ud.”

Flere fortællemøder
I forlængelse af projektet Danmark Fortæller i 2020  
var DFS med til at gennemføre Sønderjylland Fortæller.  
I anledning af genforeningsjubilæet mødtes mennesker 
fra grænselandet på tværs af generationer til online 
fortællemøder. Her delte de personlige fortællinger om 
at bo i Grænselandet og andre livsfortællinger.

Erfaringerne bag Sønderjylland Fortæller blev delt på 
Grænseforeningens sendemandsmøde (årsmøde) i 
efteråret, og der arbejdes på at udvikle et større 
fortælleprojekt i Grænselandet i samarbejde med 
foreningen.

En anden del af Danmark Fortæller blev afsluttet i 
begyndelsen af 2021. Her berettede deltagerne om 
deres erkendelser, længsler, bekymringer, savn og 
drømme under nedlukningen af samfundet. Fortællin-
gerne er grundstoffet i en teaterforestilling, som får 
premiere på Nørrebro Teater i sæsonen 2022/2023.
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Det er ikke hver dag, at man som ansat i DFS går til møde 
med bankernes brancheorganisation, Finanstilsynet og 
PET. Det er heller ikke en del af personalets kernekompe-
tencer at arbejde med bekæmpelse af hvidvask og 
terrorfinansiering.

Ikke desto mindre deltog chefkonsulent Michael Voss  
i lang række møder med disse aktører, og det blev en 
opgave, som ikke alene fyldte en hel del i 2021, men er 
fortsat ind i 2022.

Foreningens fyrværkeri-indkøb
Selv om det umiddelbart ligger langt uden for DFS’ 
naturlige arbejdsområde, så har vi gjort det, fordi det  
er en del af vores eksistensberettigelse: at sikre de 
folkeoplysende foreninger de bedst mulige arbejdsvilkår. 
Og er der noget, der har gjort livet sværere for forenings-
livet i Danmark, ikke mindst for de mindste af dem, så er 
det de krav, bankerne stiller til foreningskunder – ofte 
med henvisning til lov om hvidvask og terrorfinansiering.

Foreninger oplever, at samtlige frivillige bestyrelsesmed-
lemmer skal møde op i banken med billedidentifikation, 
pas og sygesikringskort, og de bliver tvunget til at svare 
på lange standardspørgeskemaer, f.eks. om de sælger 
fyrværkeri. Endnu værre bliver det, hvis foreningen 
skifter kasserer, eller han afgår ved døden.

Kontrollen er også en økonomisk belastning. Nogle 
foreninger betaler et gebyr på 1.500 kr. for at have en 
konto med et indestående på 10.000 kr.

På bankernes initiativ
Vi har kendt til problemet i lang tid, men da vi blev 
inviteret ind i en arbejdsgruppe om spørgsmålet under 
ledelse af Finans Danmark, kontaktede vi vores med-
lemsorganisationer for at få et indtryk af problemets 
omfang. Jo tak; det væltede ind med eksempler. Og det 
gjorde det også hos de mere traditionelle samarbejds-
partnere i DUF, DGI og andre foreningsparaplyer i 
arbejdsudvalget (se boks).

Selv om arbejdsgruppen var et ”privat” initiativ, var  
den samtidig resultatet af en politisk proces. Partierne 
fra oppositionen fremlagde i 2020 et beslutningsforslag 
om lettelser for foreningerne. Ved førstebehandlingen  
i Folketinget i 2021 fik forslaget mere eller mindre 
helhjertet opbakning fra alle sider. På den baggrund  
bad regeringen Finans Danmark-arbejdsgruppen om  
at finde løsninger.

Hverken bankerne eller myndighederne har benægtet, at 
der er et problem, men lige netop det med at pege på 
løsninger har været sværere. I hvert fald løsninger, som 
foreningsverden har tillid til virker. 

Bump på vejen
Der har været mange forhindringer undervejs. Loven er 
baseret på et EU-direktiv, og regering og myndigheder 
vurderede, at det kun i meget begrænset omfang er 
muligt at lette bankernes kontrol af foreningerne uden  
at overtræde direktivet. Et andet problem var, at Finans 
Danmark pure afviste at diskutere gebyrer. De henviste 
til, at det vil være en overtrædelse af konkurrenceloven, 
hvis brancheorganisationen blander sig i de enkelte 
bankers gebyrpolitik.

Ikke desto mindre kunne arbejdsgruppen i juni 2021 
præsentere en fælles rapport med tre forskellige forslag. 
Desværre reagerede regeringen lidt langsomt og 
indkaldte først partierne til drøftelse af rapporten i 
november.

Parallelt begyndte Finanstilsynet at udarbejde en ny 
særlig vejledning for foreninger. De inviterede forenings-
repræsentanterne og myndighedsrepræsentanterne 
med ind i processen. Så DFS fik sig en ny runde med 
vores nye og gamle samarbejdspartnere.

Ved årets udgang var der endnu ikke nogen afklaring. 
Arbejdet med vejledningen var stadig i gang. På den 
politiske front lovede Erhvervsministeriet Folketingets 
partier at udarbejde et notat, der grundigt undersøger, 
hvilke muligheder Danmark har inden for direktivets 
rammer. 

Foreningsvilkår

Til bords med Finans Danmark, 
Finanstilsynet og PET
Hvordan kan det blive lettere for foreningerne at være bankkunder? Det afhænger  
blandt andet af loven om hvidvask og terrorfinansiering. DFS satte sig sammen med både 
traditionelle samarbejdspartnere og mere overraskende af slagsen for løse problemet.
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DELTAGERNE I ARBEJDSGRUPPEN 

•  Civilsamfundets Brancheforening
•  Danmarks Idrætsforbund (DIF)
•  Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)
•  ISOBRO
•  Frivilligcentre & Selvhjælp Danmark (FriSe)
•  DGI 
•  Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
•  Danske Seniorer 
•  Finans Danmark (formand)
•  Erhvervsministeriet
•  Politiets Efterretningstjeneste (PET)
•  Finanstilsynet
•  Kulturministeriet
•  Hvidvasksekretariatet

STRIDSSPØRGSMÅL 

Gennem hele processen har de store 
stridsspørgsmål været:

-  Hvor mange foreninger skal defineres som 
lavrisikoforeninger – og hvordan?

-  Hvor begrænset kontrol skal bankerne 
gennemføre over for lavrisikoforeninger?

-  Skal disse retningslinjer være bindende  
og forpligtende, eller skal de kun være  
vejledende?
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Med den nye sekretariatsorganisering fra 2020 fik vi  
for første gang en egentlig kommunikationsafdeling. 
Det slog især igennem på vores platforme: hjemmeside, 
nyhedsbrev, Facebook, Twitter og LinkedIn.

Næsten hver uge modtager 1.700 mennesker nyheder, 
kommentarer, arrangementer og meget andet fra DFS via 
vores nyhedsbrev. Langt de fleste abonnenter arbejder 
med folkeoplysning i organisationer, skoler, foreninger 
eller kommuner.

Synergieffekt
Nyhedsbrevet indgår i en tæt sammenhæng med de 
øvrige platforme. Alle artikler i nyhedsbrevet ligger på 
hjemmesiden. Men udvalgte artikler distribueres også  
på Facebook, Twitter og LinkedIn. Det betyder, at endnu 
flere får øje på de budskaber og informationer, som 

ligger i artiklerne. Endnu flere hører om DFS, og endnu 
flere begynder at følge vores kommunikation fast. På den 
måde er det med til at opbygge DFS som brand, hvilket 
styrker vores mulighed for at yde interessevaretagelse 
for vores medlemmer.

I 2021 har vi arbejdet med at fintune samspillet mellem 
vores platforme, så historierne kommer ud på de 
platforme, der egner sig bedst til det konkrete indhold. 

Samtidig er vi begyndt at sætte et mere personligt præg 
på DFS’ kommunikation. På Facebook har vi fx offentlig-
gjort såkaldte ”hils på”-artikler med de ansatte, og 
nyhedsbrevsredaktøren skriver en mere personlig 
introduktion hver uge til nyhedsbrevet. Ambitionen er, at 
det skaber et tættere bånd mellem modtagerne og DFS.

Medier 

Flere kræfter bag  
kommunikationsplatformene
I 2021 afsatte sekretariatet flere ressourcer til kommunikationsarbejdet. Det blev brugt til  
at styrke DFS’ tilstedeværelse på sociale medier og til at forbedre samspillet mellem vores 
kommunikationsplatforme.
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Indholdet af vores kommunikation skal helst afspejle det 
arbejde, der foregår i DFS og vores medlemsorganisatio-
ner. Derfor har nogle af de gennemgående emner været: 
corona, bæredygtighed, kommunevalg, folkeoplysnings-
lov, og nye dialog- og debatformer. I 2021 indgik mange 
artikler i serier om disse emner. Men ud over det er vi 
kommet vidt omkring: sexisme, moms, terrorfinansie-
ring, unges engagement, identitet og meget andet.

Streaming
Video og streaming har fyldt væsentligt mere i 2021 end 
tidligere, ikke mindst på grund af en kyndig studenter-
medarbejder. Dog hentede vi ekstern assistance ind til 
de tre kampagnevideoer, der illustrerer, hvordan man 
bliver klogere i folkeoplysningen. Via Facebook kom 
videoerne meget længere ud, end vores materiale 
normalt gør, og flere medlemsorganisationer delte og 
udbredte dem også.

Også i 2021 fyldte coronatemaet meget, men det  
var ikke restriktioner og kompensation alt sammen. 
Indirekte fik restriktionerne os til at bruge streaming  
og webinarer meget mere end tidligere.

I foråret og efteråret gennemførte vi to rækker ’Morge-
ner med Mening’-webinarer. Foråret havde klima og 
bæredygtighed som fælles tema. I efteråret behandlede 
vi fire forskellige emner: entreprenørstaten, unges 
trivsel, naturen, og hvordan vi taler om døden. Det er 
tydeligt, at webinarerne kan noget, som de fysiske 
møder ikke kan, ikke mindst samle mange mennesker  
fra alle dele af landet. I snit var der over 100 deltagere  
i de otte webinarer.  

19Bestyrelsens beretning  |  2021



I det arbejde kom den forholdsvis nye sekretariatsstruk-
tur til sin ret – med dens store vægt på kontakten til 
medlemsorganisationerne. Strukturen blev i efteråret 
suppleret med udnævnelsen af politisk konsulent 
Natacha Holst Hansen til souschef.

Som resten af beretningen afspejler, fik vi heldigvis  
også taget hul på andre opgaver. Inden vi blev udsat  
for et kortvarigt corona-backlash i slutningen af året, 
nåede bestyrelsen og sekretariatet at afholde et fælles 
strategiseminar, hvor der næsten ikke blev talt om 
corona, men til gengæld sat retning på DFS’ opgaver  
i de kommende år.

Plads til flere
Årsmødet og repræsentantskabsmødet den 1. septem-
ber blev en kærkommen lejlighed til igen at mødes 
ansigt-til-ansigt. Mødet fik alligevel et vist præg af noget 
unormalt. For første gang i mange år var der to kandida-
ter til formandsposten, men Per Paludan Hansen blev 
genvalgt på et stærkt mandat.

Organisationen

Nærmere normale tider
For sekretariatet og bestyrelsen handlede 2021 i høj grad om at komme på plads.  
I løbet af året efterlod vi coronaens særlige opgaver og arbejdsbetingelser bag os.  
Sekretariatet indtog i praksis de nye omgivelser, og vi fik efterhånden mulighed for  
at prioritere de normale opgaver og strategiske målsætninger.

”Lykken er at vide, hvad der er normalt.” Sådan lød et 
populært udsagn i 60’ernes seksualdebat. I DFS brugte  
vi en stor del af 2021 med at bevæge os fra coronaens 
undtagelsestilstand til en slags normaltilstand. Men vi 
måtte også sande, at anden halvdel af citatet stadig 
gælder, ”…og at det normale har vide rammer”.

Kort før nytår 2021 flyttede vi til Højskolernes Hus, men 
vi skulle tæt på sommerferien, før vi for alvor fik rykket 
på plads og begyndt en normal arbejdsdag i de nye 
omgivelser og sammen med gode kolleger, der også 
arbejder i huset. Da vi så nærmede os afslutningen af 
året, flyttede vi rundt igen, så vi fremover sidder på 
samme etage.

Mere end corona
Også opgaverne bevægede sig i årets løb tættere på  
det normale. Første halvår var stærkt præget af arbejdet 
med restriktioner, kompensationsordninger og den 
svære genstart, som medlemsorganisationerne måtte  
i gang med omkring sommerferien.
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PERSONALE

Frederik Thorkild Bjerglund Madirazza tiltrådte  
i et barselsvikariat i maj 2021 som Public  
Affairs- og kommunikationskonsulent (han  
er efterfølgende blevet fastansat).

Analysekonsulent Celia Skaarup gik på barsel-
orlov i juni 2021 (hun har efterfølgende opsagt 
sin stilling).

Karin Bylov Larsen tiltrådte som administrativ 
medarbejder i juni 2021.

Stine Storgaard Kristensen var praktikant i  
fire måneder med en undersøgelse af  
samspillet mellem kommuner og aftenskoler 
som hovedopgave.

To studentermedarbejdere, Veronika Schulz  
og Maria Lindbaum, forlod sekretariatet i  
løbet af 2021. Til gengæld tiltrådte studenter-
medarbejder Frederikke Kaal Laustsen.

Til gengæld var der fredsvalg, da Lise Korsgaard, 
Grundtvigsk Forum, og Lars Bangert Struwe, Atlantsam-
menslutningen, blev valgt til at erstatte to bestyrelses-
medlemmer, som fratrådte.

Repræsentantskabsmødet gav DFS’ vedtægter en kraftig 
overhaling. ”I de gamle vedtægter brugte vi mange ord 
på at forklare, hvem der ikke kan være medlem af DFS. 
Det fjerner vi nu det meste af,” sagde bestyrelsesmedlem 
Randi Jensen, da hun præsenterede bestyrelsens forslag 
til vedtægtsændringer.

Samtidig åbnede mødet en hurtig vej ind for associerede 
medlemmer, som ønskede at blive fuldgyldige medlem-
mer. Det valgte Komiteen for Sundhedsoplysning og 
FRISKOLERNE at benytte sig af.

Samtidig gik et arbejdsudvalg i gang med at forberede  
<en indsats for at overbevise andre organisationer, der 
har folkeoplysning som en hovedaktivitet, om, at de 
hører hjemme i den folkeoplysende familie i DFS.

Fotos: Signe Müller
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Corona
Udgangspunktet har været, at vi anerkender behovet  
for at bekæmpe pandemien, og vi respekterer, at det  
har måttet medføre betydelige begrænsninger i det 
folkeoplysende arbejde.

På det grundlag har vi arbejdet for at sikre de folkeoply-
sende aktiviteter og organisationer en rimelig kompensa-
tion for de økonomiske tab, som restriktioner og 
borgernes ændrede adfærd har medført. I den forbin-
delse har det også været vigtigt, at kommunerne 
udnyttede den fleksibilitet over for folkeoplysningen, 
som Folketinget tillod, og som kulturministeren opfor-
drede til.

Vi har også gjort en stor indsats for, at folkeoplysningens 
aktiviteter ikke blev underlagt strammere eller mere 
langvarige restriktioner end sammenlignelige aktiviteter 
– om end ikke altid med fuld succes.

Endelig har vi talt for, at både staten og kommunerne 
understøttede de folkeoplysende skoler og foreningers 
arbejde med at genstarte aktiviteterne.

Folketing og regering
•  DFS var repræsenteret, da Kulturministeriet i juni 

inviterede til en kombineret fysisk og digital konfe-
rence om foreningernes vilkår, og Per Paludan 
Hansen havde et oplæg om folkeoplysningens 
problemer med egnede faciliteter i kommunerne.

•  I slutningen af 2021 blev vi opmærksomme på, at 
Skatteministeriet forberedte en ændring af moms-
loven og en praksisændring, der kan føre til, at både 
folkeoplysende og amatørkulturelle foreninger skal 
betale moms af entre og deltagerbetaling. Vi har 
gjort Kulturministeriet opmærksomme på problemet, 
og vi har sikret medieomtale af det. 

•  Med Finansloven for 2022 besluttede Folketinget at 
oprettet et Kulturens Analyseinstitut. DFS gik i dialog 
med Kulturministeriet, politikere og Vifo om det nye 
institut. Vi ønsker at undgå, at det udløser en større 
omstrukturering, som medfører en opsplitning af 
idrætten og folkeoplysningen, der nu er samlet i 
IDAN/Vifo. Samtidig har vi påpeget, at Kulturens 
Analyseinstitut og skal være opmærksom på 
amatørkulturen

Debatindlæg
I de øvrige artikler i beretningen har vi omtalt og citeret 
debatindlæg, som repræsentanter for DFS har fået bragt. 
Andre debatindlæg i 2021 er:

•  ”Gratis folkeoplysning kan booste fællesskaber”, 
Carolina Magdalene Maier og Per Paludan Hansen, 
Altinget 12. februar. Et indlæg i en debatserie om 
genåbning af kulturlivet.

•  ”Flygtningenes virkelighed undergraver skolernes 
værdier”, DFS og 14 andre skoleorganisationer, 
Berlingske Tidende 24. april. Indlægget påpeger 
modsætningen mellem de værdier, skoleformerne 
skal videregive til elever og deltagere, og den 
flygtningepolitik, Danmark praktiserer.

•  ”Brug formuen på at skabe trivsel”, Carolina  
Magdalene Maier, Altinget 31. maj. Et indlæg, som 
argumenterer for, at kommunerne bruger sine store 
kassebeholdninger til et kulturklippekort til borgerne.

•  ”Unges engagement i enkeltsager kan forenes med 
fællesskabet”, Per Paludan Hansen, Berlingske 
Tidende 1. september. En replik til Jane Sandberg og 
Katrine Ebdrup Damgaard, som i et tidligere indlæg 
kaldte unges afvisning af foreningsmodellen en 
tikkende bombe under folkeoplysningen.

•  ”Gør plads for folkeoplysningens fulde potentiale”, 
Carolina Magdalene Maier, Altinget, 15. november.  
Et indlæg i en debatserie om samarbejdet mellem 
kommunerne og civilsamfundet.

Resten

… og mange andre aktiviteter
I de foregående artikler har vi beskrevet nogle af de aktiviteter, der har fyldt mest i DFS’ arbejde  
i 2021. Derudover har vi været involverede i meget andet. Det præsenterer vi her i kort form.
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Det mener DFS
Som en del af grundlaget for DFS’ deltagelse i samfunds-
debatten vedtog bestyrelsen i foråret 2021 fire positions-
papirer:

• Det deltagende demokrati
• Livslang læring og (ud)dannelse
• Sundhed og trivsel
• Klima, natur og miljø

Folkemødet Bornholm
Efter den totale aflysning i 2020 var Folkemødet  
Bornholm i 2021 tilbage på halv eller kvart kraft og  
med stramme coronaregler. Det gav ikke mulighed for 
Folkeoplysningens Telt, men vi deltog i uddelingen af 
Folkemødets Dialogpris.

Til gengæld gennemførte vi sammen med tre medlems-
organisationer (Grundtvigsk Forum, Grænseforeningen 
og Folk & Sikkerhed) Folkemødet Bornholm i Vartov.  
Det var en miniudgave af Folkemødet med en hel dags 
debatprogram med tre scener og lokaler. Arrangementet 
indgik i den virtuelle del af Folkemødet Bornholm.

Medlemstilbud
DFS uddelte knap to millioner kroner fra de tre faste 
puljer, der skal understøtte folkeoplysning. Hovedparten 
af beløbet gik til 17 udviklingsprojekter, der enten 
beskæftiger sig med verdensmål/bæredygtighed eller 
med digitale fællesskaber.

•  For anden gang administrerede vi for Kulturministe-
riet COVID-19 Kulturpuljen, som kunne søges af 
mindre lokale foreninger, medlemmer og sammen-
slutninger under Amatørernes Kunst & Kultur Samråd 
(AKKS), Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) og Det 
Frivillige Kulturelle Samråd (DFKS) samt øvrige lokale 
frivillige foreninger med tilsvarende kulturelle 
aktiviteter.

•  DFS’ medlemsorganisationer har adgang til gratis 
it-support hos vores samarbejdspartner Solid-it.  
Det er også muligt at få DFS-støtte til it-udviklings-
projekter hos Solid-it. Det sidste gjorde fem med-
lemsorganisationer brug af.

•  DFS’ medlemsorganisationer har mulighed for at 
deltage i et fællesabonnement på en række af 
Altingets portaler. Ved fornyelsen i efteråret 2020 
valgte syv medlemmer at benytte sig af dette.

•  Som medlem af DFS kan man indgå i DFS’ abonne-
ment på mediesøgning via Infomedia. I 2020 gjorde 
en medlemsorganisation brug af denne mulighed.

Bildung
DFS deltager i et tvær-europæisk samarbejde.  
Projektets formål er at bidrage til innovation i den 
europæiske voksenundervisnings-sektor ved at anvende 
det holistiske begreb ”Bildung” eller dannelse og at  
udvikle begrebets politiske og praktiske potentiale for 
voksenlæring.

Algoritmer, data og demokrati
DFS er med i ADD-projektet, som er et 10-årigt forsk-
ningsprojekt, der er igangsat af Tænketanken Mandag 
Morgen. ADD står for algoritmer, data og demokrati, og 
projektet sætter fokus på, at flere og flere beslutninger 
af betydning for den enkeltes liv, for samfundets 
udvikling.

Vifo-konference
DFS deltog i Vifo’s to-dages konference ”Folkeoplysning  
i fællesskab”. DFS’ formand, Per Paludan Hansen, 
bestyrelsesmedlem. Henrik Christensen og sekretariats-
chef Carolina Magdalene Maier holdt oplæg eller deltog  
i debatpaneler. Hele sekretariatet deltog i konferencen, 
og mange medlemsorganisationer var repræsenterede.
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DFS’ 
medlemmer  
og associerede 
medlemmer

Medlemmer

• AOF

• Atlantsammenslutningen

• Coop

• Daghøjskoleforeningen

• DAOS

• Dansk Kvindesamfund

• DOF

• DATS

• DEO

• Efterskoleforeningen

• Europabevægelsen

• FN-forbundet

• Folk & Sikkerhed

• Folkehøjskolerne

• Folkekirkens Ungdomskor

• FOF

• Folkeuniversiteterne i Danmark

• Folkeuniversitetets Komitestyrelse

• Folkevirke

• Fora

• Foreningen NORDEN

• Frie Fagskoler

• Fritid & Samfund

• Grundtvigsk Forum

• Grænseforeningen

• Grøn Hverdag

• Kulturhusene i Danmark

• Kvindernes U-landsudvalg

• LOF

•  Netværk for Økologisk Folkeoplysning  
og Praksis

• Nyt Europa

• Sammenslutningen af Lokalarkiver

•  Sammenslutningen af Lokale Radio- og 
TV-stationer

• SFOF

• Ungdomsskoleforeningen

Associerede medlemmer

• AFS Interkultur

• AKKS

• Danmarks Biblioteksforening

• Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig

• Dansk Friskoleforening

• Den frie Lærerskole

• Komiteen for Sundhedsoplysning

• Kulturelle Samråd

• Ungdomsskolelederne
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DFS’ bestyrelse

Per Paludan Hansen
Valgperiode 2021-2023 – Sekretariatsleder i 
LOF – formand for bestyrelsen 

John Meinert Jacobsen
Valgperiode: 2020-2022 – Administrerende 
direktør i AOF-Danmark

Marlene Berth Nielsen
Valgperiode: 2021-2023 – Souschef og udviklings-
konsulent i oplysningsforbundet FORA

Randi Jensen
Valgperiode 2021-2023 – Sekretariatsleder i 
Foreningen af Daghøjskoler

Lise Korsgaard
Valgperiode 2021-2023 – Sekretariatsleder  
– Grundtvigsk Forum

Henrik Christensen
Valgperiode 2020-2022 – Sekretariatsleder i 
DOF – næstformand i bestyrelsen

Ejnar Bo Pedersen
Valgperiode 2020-2022 – Sekretariatschef i 
Ungdomsskoleforeningen

Christina Alfthan 
Valgperiode 2020-2022 – Presse- og  
kommunikationschef i Dansk Kvindesamfund

Marlene Borst Hansen 
Valgperiode 2021-2023 – Projektleder,  
Folkehøjskolernes Forening

Lars Bangert Struwe 
Valgperiode 2021-2023 – generalsekretær  
– Atlantsammenslutningen

Stine Hohwü-Christensen
Udviklingskonsulent  
– Medarbejderrepræsentant
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Netværk i DFS

• Bæredygtighedsnetværk

•  Folkeoplysningens  
Kommunikationsnetværk (FoKo)

• Netværk for FVU og OBU

• Sekretariatsledernetværk

• Netværk for mindre organisationer

• Strategisk Forum

Oversigt over DFS-repræsentation i  
eksterne repræsentantskaber, råd og nævn

Bibeskæftigelsesnævnet:  
Flemming Jørgensen  
(tidligere bestyrelsesmedlem i DFS)

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA),  
repræsentantskabet:
Randi Jensen, Daghøjskoleforeningen

Den uafhængige Politiklagemyndighed:
Ejnar Bo Pedersen, Ungdomsskoleforeningen

Det Danske Kulturinstitut: repræsentantskabet:
Vibeke Sonntag Larsen (tidligere bestyrelses-
medlem i DFS)

Dommerudnævnelsesrådet:
Knud-Erik Terkelsen, Grænseforeningen

Pressenævnet:
Marlene Borst Hansen, Foreningen af  
Folkehøjskoler i Danmark
John Meinert Jacobsen, AOF Danmark

Repræsentantskabet i Fonden Teknologirådet:
Vibeke Sonntag Larsen (tidligere  
bestyrelsesmedlem i DFS)

Rådet for Menneskerettigheder:  
Rasmus Nørlem, DEO 

Rådet for Voksen- og Efteruddannelse (VEUrådet):
John Meinert Jacobsen, AOF Danmark

Samarbejdsudvalget mellem oplysnings-
forbundene, DUF, Idrætten, KL, Folkeoplysnings-
udvalgene og Dansk Folkeoplysnings Samråd:
Carolina Magdalene Maier, DFS

Referencegruppe for voksenuddannelse og 
folkeoplysning (herunder EPALE), Uddannelses-  
og Forskningsministeriet:
Per Paludan Hansen, LOF
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Dansk Folkeoplysnings Samråd er en paraplyorganisation  
for 36 folkeoplysende foreninger. Vores hovedopgave er at  
værne om og styrke folkeoplysningens vilkår og vedkommenhed 
i Danmark. Det gør vi gennem betjening af vores medlemsforeninger,  
politisk interessevaretagelse og etablering af samarbejder og  
partnerskaber med både medlemsforeninger og eksterne partnere.


