Odense september 2013

Kære afdelinger og komitéer,
Som meddelt i det seneste Nyhedsbrev afholder Folkeuniversitetet landsmøde den 2. november 2013.
Landsmødet har – som formuleret i den ministerielle bekendtgørelse – til formål at styrke helheden i
folkeuniversitetsvirksomheden og er åbent for deltagelse af alle repræsentanter for folkeuniversitetet.
Landsmødet finder sted på Severin Kursuscenter i Middelfart. Dagens tema er Folkeuniversitetets fremtid,
dog tilsat en ekstern vinkel gennem Troels Mylenberg, der som chefredaktør ved Fyns Amts Avis og meget
aktiv debattør ved og mener meget om folkeoplysningen. Mylenberg deltog i Dansk Folkeoplysnings
Samråds ”tænketank” KREDSEN, der i foråret udgav antologien MYNDIGE BORGERE OG FORPLIGTENDE
FÆLLESSKABER, som har givet genlyd både blandt folkeoplysere, politikere og i medierne. Udover Troels
Mylenberg deltog kulturminister Marianne Jelved og en række forskere, politikere og samfundsdebattører i
arbejdet med ”deres bud på den folkeoplysning, samfundet savner”, som det formuleredes.
Hovedsigtet med landsmødet er en drøftelse af Folkeuniversitetets fremtid – hvor står vi lige nu? Hvor er vi
på vej hen? Hvilke veje skal vi gå for at sikre Folkeuniversitetets fortsatte relevans og overlevelse? Hvad er
Folkeuniversitetets værdier? Det vil nøglepersoner fra egne rækker give hver deres bud på som oplæg til en
åben debat, hvor alle kan deltage. Brug landsmødet som en mulighed for at mødes og diskutere det fælles
hjertebarn – FOLKEUNIVERSITETET!
Programmet for dagen vedhæftes.
Vi håber på stor deltagelse fra såvel afdelinger som komitéer. Selv om landsmødet ikke har besluttende
myndighed, er det en manifestation af Folkeuniversitetets samlede virke og et væsentlig forum for samtale
og debat mellem repræsentanter for alle dele af virksomheden.
Tilmelding til landsmødet på mailadressen sei@fu.dk eller pr. telefon 65 50 27 27 senest fredag den 18.
oktober. Rejseudgifter refunderes.
Med venlig hilsen
Søren Eigaard
Rektor for Folkeuniversitetet

FOLKEUNIVERSITETETS LANDSMØDE LØRDAG DEN 2. NOVEMBER 2013
LANDSMØDET AFHOLDES PÅ SEVERIN KURSUSCENTER, SKOVSVINGET 25, MIDDELFART

PROGRAM FOR LANDSMØDET:
9.30 – 10.00

Ankomst og kaffe

10.00 – 10.15

Velkomst ved nævnsformand Ingolf Christensen
Præsentation af dagens program ved rektor Søren Eigaard

10.15 – 12.00

Mundtlig beretning om perioden 2010-2013 og perspektiver for fremtiden ved
nævnsformand Ingolf Christensen
Orientering om Folkeuniversitetets økonomi og fordeling af statsmidler ved
rektor Søren Eigaard

12.00 – 13.30

Frokost

13.30 – 15.00

Folkeoplysningens fremtid ved chefredaktør og debattør Troels Mylenberg
Kommentarer og debat

15.00 – 15.30

Kaffe

15.30 – 17.30

Folkeuniversitetets muligheder og udfordringer – oplæg fra enhederne
Perspektiver, kommentarer og debat
Afslutning

