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Forslag fra bestyrelsen om optagelse af nyt medlem  
 
Sager, der Samler har søgt om optagelse som medlem af DFS.  
 
De begrunder selv ansøgningen således:  
 
”I Sager der Samler har vi altid følt os tæt knyttet til folkeoplysningstanken. Verden er i opbrud. Vi står midt 
i en alvorlig klimakrise og naturkrise. Uligheden i Danmark og verden stiger, og den opvoksende generation 
oplever mistrivsel. Vores DNA er troen på, at en bedre verden er mulig, og at vi alle har en vigtig rolle i at 
være med til at skabe den. Derfor arbejder vi for at gøre det lokale engagement til en drivkraft for 
omstillingen til et mere menneskeligt, bæredygtigt og demokratisk samfund, og dermed bidrage til at skabe 
fundamentet som løsningerne på kriserne kan vokse ud af.   
 
Vores strategi er at skabe en fortælling om borgere som medskabere af samfundet og bygge fællesskaber, 
hvor vi konkret og aktivt giver hinanden handlekraft. 
 
Det har ført til markante initiativer eller sager, som vi kalder dem. De er ofte skabt fra en marginaliseret 
livssituation og rummer på markante måder bud på løsninger. For eksempel Vaskeriet, som er et 
værdifuldt fællesskab i et udsat boligområde og en øvebane for udviklingshæmmede. For eksempel Social 
Sundhed, som styrker kommende sundhedsfaglige medarbejdere i deres evne til at reducere den social 
ulighed i sundhed. For eksempel Arternes Aarhus, der på kreativ vis udvider demokratiet og repræsenterer 
dyre- og plantearter. 
 
Deltagerne i Sager der Samler har gennem deres engagement fundet en vej og oplever sig selv som en del 
af samfundet. De har gennem store og små bidrag også opdaget, at de hver især men mest i fællesskab 
rummer en væsentlig forandringskraft. Dette er for os folkeoplysningens ånd. Derfor ønsker vi at være 
medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråd. 
 
Sager der Samler er et fysisk sted og et fællesskab. Døren er åben, der er kaffe på kanden og aktiviteter 
foregår hver dag. Alle, der deltager i Sager der Samler, er en del af holdet. Det vil sige, at bygningen er 
åben fra tidlig morgen til sent fordi der er mange, der har nøgler. Der er frokost hver dag, fordi man er selv 
med til at lave den. Der er aktivitet i alle lokaler, fordi deltagerne selv skaber dem og involverer hinanden. 
Ledelsen i Sager der Samler præger aktivt kulturen, holder rammen og hjælper nye til at finde en plads og 
finde en retning på deres egen læringsbane. 
 
De folkeoplysende aktiviteter udfolder sig primært i et selvorganiserede og uformelt rum omkring de 
enkelte sager, som opstår i fællesskabet. De suppleres af tilrettelagte læringsforløb, der skaber 
sammenhængskraft og viden. Det kan f.eks. dreje sig om historiefortælling, kommunikation, organisering, 
fundraising eller andet.” 
 
Læs evt. mere om Sager, der Samler her: http://sagerdersamler.dk/  
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Bestyrelsen begrunder indstillingen af Sager, der Samler til optagelse i DFS som følger 
 
Bestyrelsen har udover ansøgningen også modtaget foreningens vedtægter. På baggrund heraf er det 
bestyrelsens vurdering, at Sager, der Samler lever op til kriterierne for medlemskab af DFS, jf. 
vedtægternes §3: 
 
”Som medlemsorganisationer kan optages landsdækkende organisationer, der har folkeoplysning som 
en hovedaktivitet. Ved landsdækkende organisationer forstås organisationer, hvis aktiviteter har borgere i 
hele landet som målgruppe. 
En medlemsorganisation skal have foreningsstruktur og suverænitet (egne vedtægter, eget budget og eget 
regnskab).” 
 
Det er bestyrelsens vurdering, at Sager, der Samler har folkeoplysning som hovedaktivitet, særligt fordi de 
er vokset nedefra og op, og at foreningen har en bred portefølje af aktiviteter. Bestyrelsen vurderer, at 
foreningen er landsdækkende, og at det er forventeligt, at deres forening breder sig mere geografisk ud i 
fremtiden. 
 
Derfor indstiller bestyrelsen, at Sager, der Samler optages som medlem af DFS med virkning fra 1. maj 
2023 og indplaceres i kategorien ’små medlemsorganisationer’.  
 
 


