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NYT FRA NÆVNSSEKRETARIATET APRIL 2014
Godkendelse af undervisningen på nævnsmødet i Flensborg den 21. marts
Folkeuniversitetsnævnet godkendte på mødet undervisningen i afdelingerne foråret 2014 og
komitéernes aktivitet i efteråret 2013. Der var enighed om, at der gennem det seneste 10 år
er sket store fremskridt i kvaliteten af Folkeuniversitetets arrangementer.
Nævnet betonede dog, at der stadig er grund til at være opmærkom på at fastholde det faglige niveau og sikre at såvel de nye og aktuelle emner som de mere traditionelle præges af det
faglige og forskningsmæssige fundament, som er vores særpræg i forhold til den øvrige folkeoplysning.
På mødet blev der i øvrigt budt velkommen til det nye medlem af Folkeuniversitetsnævnet,
Brita Mosbøl fra FU-Syddjurs. Brita afløser Hanne Lundgren Nielsen fra FU-Herning, der er udnævnt til sekretariatsleder i Odense-afdelingen/Den Syddanske Region.
”Frimærkepenge” til komitéerne
Alle komitéer har fået meddelelse om det statslige administrationstilskud for 2014, de såkaldte
frimærkepenge. Der kan ansøges om tilskuddet gennem hele 2014.
Danmark-Norge 1814-fejringen kører med succes
Fejringen af den norske grundlov 1814 kører med fuld styrke i dette forår. Bevillingen fra
Folketingets Præsidium har gjort det muligt for Folkeuniversitetet at lave et imponerende
antal gratis arrangementer landet over. Mere end 50 er det blevet til, og fejringen kulminerer selvfølgelig i intensitet i takt med at den norske nationaldag den 17. maj nærmer sig.
Aktiviteterne er et fornemt eksempel på, hvad Folkeuniversitetet kan yde, når alle trækker på
samme hammel.
Folkemødedeltagelse
Også i 2014 deltager Folkeuniversitetet i Folkemødet på Bornholm. Med Jon Madsen, leder af
FU-Bornholm og bibliotekschef på øen, som praktisk tilrettelægger er biblioteket i Allinge igen i
år samlingsstedet for vore aktiviteter. For første gang byder alle FU-enheder ind med arrangementer.
Kulturministeriets konference om folkeoplysning
Kulturministeriet afholdt den 25. april en konference på Borups Højskole med deltagelse af repræsentanter for DFS, DGI, DIF og DUF. Konference byggede videre på det allerede påbegyndte arbejde med at formulere en national vision for folkeoplysningen. Blandt oplægsholderne
var professor Lars Bo Kaspersen, der talte om folkeoplysningens kerneværdier, der skal bidrage
til at sætte ny dagsorden for samfundsdebatten i Danmark. Bl.a. plæderede han for at i lyset
af de forandringer, som det danske demokrati gennemløber i disse år er det folkeoplysningens
opgave at bidrage til, at alle borgere udrustes til at styrke kvaliteten ved vores demokrati.
DFS’s repræsentantskabsmøde
Dansk Folkeoplysnings Samråd afholdt sit årlige repræsentanskabsmøde den 9. april. Mødets
emne var demokrati i lyset af næste års grundlovsjubilæum. Folketingets formand Mogens Lykketoft åbnede mødet med en gennemgang af den demokratiske udvikling siden 1915 og markerede, at der fortsat er et arbejde at gøre for at styrke demokrati og medborgerskab.
I sin egenskab af næstformand for DFS præsenterede Søren Eigaard efterfølgende det ”demokratimanifest”, som er udarbejdelse i DFS forud for jubilæet. De mange skåltaler om folkeoplysningens historiske betydning skal nedtones for at give plads til en øget offentlig debat for at
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udvikle og forbedre demokratiet, bl.a. ved inddragelse af de grupper i samfundet, der hidtil har stået
uden for den demokratiske proces. Den færdige manifest vil snart blive offentliggjort.
Formanden for Folkeuniversitetsnævnet, Ingolf Christensen, blev genvalgt til DFS-bestyrelsen i sin
egen af formand for Dansk Oplysnings Forbund.

Søren Eigaard
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