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Dannelse og oplysning ikke kun er for de få, men for folket. 

Stærkt inspireret af Grundtvig har dette været min drivkraft og min 

motivation for mit virke siden jeg for 20 år siden uddannede mig til lærer. 

Siden har alt mit arbejde været forankret i forskellige folkeinstitutioner. 

Folkeskolen, Folketinget, Folkeoplysningen (tidl. formand for Fora),  

Folkekirken og nu Folkehøjskoler. 

 

Jeg er sikker på, at vores danske demokrati har mere brug for folkeoplysningen end det politiske 

system aner. De store samfundsudfordringer som Danmark og resten af verden står overfor, kan det politiske 

system ikke løse alene. Der er brug for civilsamfundet, og der er brug for at folket forener sig i fællesskaber. 

Heldigvis er der masser af folkelige fællesskaber overalt i Danmark, og derfor er der en masse at bygge på og 

tage udgangspunkt i, når samfundsudfordringer skal løses.  

 

I Frirummet (som er et fællesinitiativ mellem højskoler, friskoler og efterskoler) arbejder vi hver dag for at styrke 

den offentlige samtale. Der er i høj grad brug for, at mennesker mødes, samtaler og får forståelse for hinandens 

synspunkter og livsperspektiver. Mødet med det modsatrettede kan være selve nøglen til at nedbryde fordomme 

og dermed undgå de polariseringstendenser, som spreder sig i og uden for Danmark. 

 

Og mennesker mødes netop i de folkeoplysende institutioner, og derfor er arbejdet i DFS´ medlemsorganisationer 

vigtigere end nogensinde. Her udvides vores interessefællesskab med viden og nye perspektiver, og her mødes vi 

med mennesker på tværs af alder, uddannelsesniveau, politisk ståsted og livssyn mv.  

 

Som bestyrelsesmedlem i DFS vil jeg arbejde for at DFS fortsat – og i endnu højere grad – inspirerer og understøtter 

medlemsorganisationerne i at være et folkeligt mødested og fællesskab, hvor interesser deles, viden formidles og 

meninger perspektiveres. 

 

Og sammen med den øvrige bestyrelse og sekretariatslederen, vil jeg arbejde aktivt for, at DFS´ vigtige arbejde 

kommer endnu mere på den politiske og den mediemæssige dagsorden. 

 

 


