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Folkeoplysningen gør en forskel – for den enkelte og for samfundet! Det er i de folkeoplysende 

fællesskaber mennesker mødes. Det er i de folkeoplysende fællesskaber mange får motivation til 

at deltage i den demokratiske samtale og det er i de folkeoplysende fællesskaber vi henter 

inspiration og læring til at håndtere hverdagens udfordringer. I en tid, hvor tilværelsens faste 

holdepunkter rystes, er folkeoplysningens trygge fællesskaber mere vigtige end de har været i 

mange år.  

DFS er som brancheorganisation for de folkeoplysende organisationer, den aktive stemme, der 

arbejder for at sikre medlemmerne bedst mulige vilkår til at opfylde deres unikke formål. De 

folkeoplysende organisationers forskellighed er en fantastisk styrke. Det er DFS’s opgave at favne 

disse forskelle i fælles indsatser – en opgave vi ofte lykkes med. 

Den aktuelle opgave er at give flere borgere mulighed for at deltage i folkeoplysende 

læringstilbud. Det er i den forbindelse vigtigt at folkeoplysningslovens afsnit om folkeoplysende 

voksenundervisning moderniseres, blandt andet med sikkerhed for lavere deltagerpriser og 

mulighed for at de folkeoplysende skoler kan virke så smidigt som muligt i den virkelig, der er i 

dag. 

I mit virke er jeg båret af en oprigtig tro på folkeoplysningens værdier, på hvilken jeg bygger mit 

arbejde for folkeoplysningens interesser. Jeg er optaget af, at de folkeoplysende tilbud er 

tidssvarende og udvikles til at møde nye behov.  

Jeg tilbyder et strategisk lederskab, hvor jeg har som mål at vi efter kvalificerede 

beslutningsprocesser, når frem til gode løsninger. Jeg arbejder aktivt med mit netværk der – 

udover folkeoplysere – består af politikere i de fleste partier, embedsmænd i 

centraladministration og kommuner, samt ledere og aktører i de centrale 

civilsamfundsorganisationer. Herudover har jeg, som tidligere præsident for The European 

association for the Education of Adults og som nuværende bestyrelsesmedlem i den internationale 

organisation for voksenundervisning, et stærkt internationalt netværk. 


