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Jeg brænder for folkeoplysning og forandringer, der skaber aktive demokratiske danskere. Det danske 
demokrati har brug for folkeoplysningen for at udvikle sig. Derfor stiller jeg op til DFS’ bestyrelse.  
 
DFS står over for en række spændende udforinger jeg gerne vil være med til at finde løsninger på. Fra 
lovændringer over demografiske udfordringer til nye samfundsopgaver som folkeoplysningen skal deltage 
aktivet i at løse. Jeg vil gerne være med til at styrke DFS’ rolle som en mere aktiv samfundsaktør til gavn for 
de mange medlemsorganisationer. Måske er der brug for at styrke DFS’ public affairs-indsats? Jeg vil 
arbejde for at bæredygtighed, de unges dagsorden og en gentænkning af folkeoplysningen i et nyt Europa 
finder sin plads på DFS’ dagsorden.  
 
Jeg vil arbejde for at styrke DFS’ rolle som samlende organisation og styrke den linje der handler om at 
skabe ekstern opmærksomhed og synlighed om de udfordringer og ikke mindst de mange løsninger de 
folkeoplysende organisationer har. Jeg har erfaring fra forening såvel som forretningsdelen af 
folkeoplysningen. Fra Coop til keramik – fra foredrag til finansiering. Folkeoplysning i Danmark skal 
finansieres bedre – men hvor skal pengene komme fra?  
  
På min agenda vil der bl.a. stå: 

• Få de unges ønsker frem i DFS’ arbejde og skabe bro til fremtiden. 

• En styrket digital tilstedeværelse af DFS og folkeoplysningen som helhed. 

• Fremme folkeoplysningen som et svar på krig og krise.  

• Fokus på finansieringen – hvor ligger fremtidens muligheder? 

  
Fakta: 
Jeg er tidligere Foreningsdirektør i Coop, Generalsekretær i DDS, Sektionschef i Kræftens Bekæmpelse og 
selvstændig forenings- og forretningsudvikler i Kaalund & Pedersen.  Jeg er 50 år, gift med Morten og har 
tvillinger på 17 år. Storforbruger af bøger, yoga og naturen – og så selvfølgelig aftenskolen.  
 eg har været Sekretariatsleder i FOF siden 2021. FOF har 250.000 kunder, 33 aftenskoler, er aktive i 80 
kommuner og er Danmarks største aftenskole. FOF har mere end 3000 undervisere, ca. 200 ansatte og har 
75 års jubilæum i 2022. 


