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Velkommen til nye kræfter ved flere Folkeuniversiteter 

Folkeuniversitetet Holmegaard-Suså  
Efter mere end 25 år som frontfigurer ved Folkeuniversitetet Holmegaard-Suså har Vibeke Andersen og 
Jørgen Christensen valgt at takke af og give stafetten videre. Det er blevet til mere end 235 foredrag i åre-
nes løb. Ny formand er Inger Damgaard, der også var med, da Folkeuniversitetet Holmegaard-Suså blev 
etableret for 33 år siden. Herudover er Jens Due og Åse Christensen tiltrådt som nye komitemedlemmer.  

Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet 
Formandsposten ved Ulfborg-Vemb Folkeuniversitet, som tidligere har været varetaget af Dorte Lund Mor-
tensen, overdrages i oktober 2016 til Erik Rytter, da Dorthe desværre fraflytter området. Dorte har på bed-
ste vis varetaget Ulfborg-Vemb komiteens brede samarbejder med andre lokale kulturaktører, herunder 
bl.a. Maritimhistorisk Selskab, hvor ny formand, Erik Rytter, også er tilknyttet. 

Holstebro Folkeuniversitet 
Efter mange år som forretningsfører ved Holstebro Folkeuniversitet har Aksel Refling Nielsen desværre 
måttet trække sig tilbage af helbredsmæssige årsager. Aksel har med stort overblik varetaget det admini-
strative arbejde, der fremadrettet vil varetages af Uddannelsescenter Holstebro (UCH), hvor Laila Pouls-
gaard er ny forretningsfører og kontaktperson for Holstebro Folkeuniversitet. 

Skive Folkeuniversitet 
Vibeke Galsbo, der overtog posten som administrativ leder af Skive Folkeuniversitet i 2014, overdrager i 
november 2016 administrationen af komiteens aktiviteter til Skive Bibliotek ved bibliotekschef Kirstine Ny-
gaard Ledet. Skive Folkeuniversitet vil fortsat satse på programudvikling i samarbejde med byens mange 
kulturelle foreninger og institutioner. 
 
En meget stor og varm tak de til gode kræfter, der nu giver stafetten videre, og for de meget givende sam-
arbejder, som vi nu ser frem til at fortsætte med nye såvel som erfarne kræfter i Folkeuniversiteterne. 

 

Udviklingsprojekt  
Med støtte fra Folkeuniversitetsnævnets udviklingspulje har det været muligt for Komitestyrelsen at for-
længe Maja Sandbergs ansættelse ved sekretariatet frem til ultimo 2016. Maja vil i denne periode særligt 
have ansvaret for at indsamle gode erfaringer med komitearbejdet og sammenfatte dette i et materiale, 
der sigter mod at inspirere nye såvel som erfarne komiteer i deres arbejde. Materialet forventes at være 
tilgængeligt på hjemmesiden ved udgangen af året.  
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Hjemmeside – www.fuko.dk 

Nye faner 

Hjemmesiden www.fuko.dk er løbende under udvikling. Seneste justeringer gør det muligt for jer at oprette 
nye faner, hvor I bl.a. har mulighed for at lave en velkomsttekst, beskrive jeres organisation eller tilføje 
anden relevant information, I måtte ønske. Herudover er det nu også muligt for jer selv at rette kontaktop-
lysninger, oversigt over komitemedlemmer etc. Har I brug for hjælp til tilføjelser eller rettelser, er I meget 
velkomne til at kontakte sekretariatet.  

Inspiration til programlægning? Ny forelæserdatabase. 

Som noget nyt kan I nu finde en forelæserdatabase på hjemmesiden. Databasen er tænkt som en inspire-
rende hjælp til programlægning og gør det muligt at finde forelæsere, der tidligere har forelæst inden for et 
givent emne ved Folkeuniversitetet. Databasen vil løbende blive opdateret.  

I finder forelæserdatabasen her: http://fuko.dk/foredrag-og-forelaesere/ 

Aktivitetslister for de seneste år lægges også ud på hjemmesiden snarest. 

I er naturligvis også altid velkomne til at kontakte sekretariatet for inspiration til programlægning.  

 

Vedr. samarbejde med andre kulturaktører 
Vi oplever i stigende grad, at I i komiteerne søger brede lokale samarbejder med andre kulturinstitutioner, -
foreninger og -aktører. Det er på alle måder glædeligt, da brede samarbejder giver nye kontaktflader, nye 
deltagere og ny inspiration. Sekretariatet understøtter gerne sådanne samarbejder, men vi vil venligst bede 
jer huske, at: 

 ansøgninger skal fremsendes af komiteen - ikke samarbejdspartneren. 

 sekretariatet fremsender kun faktura til komiteen. Herefter kan komiteen videresende faktura til 
samarbejdspartneren. 

 samarbejdspartnere må gerne fremsende evalueringer, hvis dette sker efter klar aftale med komi-
teen. 

 samarbejdspartnere er forpligtet på at annoncere/oplyse, at arrangementet afholdes i samarbejde 
med Folkeuniversitetet. 

Ovenstående bedes overholdt af hensyn til både sekretariatets og komiteens overblik over arrangementer, 
betalinger og øvrige aftaler. Det er i sidste ende den pågældende komite, der er ansvarlig for, at aftaler 
overholdes og indbetalinger foretages.  

Del gerne ovenstående med eventuelle samarbejdspartnere. 

 
Reformationsjubilæet 2017  

Som I sikkert har bemærket, er det i 2017 500 år siden, Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i 
Wittenberg. Dette markeres med flere tiltag rundt omkring i landet. Folkeuniversitetet i Aarhus har i denne 
forbindelse modtaget en bevilling fra Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark og A.P. Møller og Hu-
stru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.  

Det er muligt for alle komiteer at søge støtte til forelæsninger i 2017, der omhandler reformationen. Der 

kan søges ved Aarhus Folkeuniversitet til og med uge 42. - bemærk venligst, at fristen er forlænget.   

http://fuko.dk/foredrag-og-forelaesere/
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Læs mere om muligheden for at søge støtte i medsendte skrivelse fra Aarhus Folkeuniversitet (tidligere 

udsendt d. 08.07.16).  

Ny pulje til markering af reformationsjubilæet 2017 

DFS har gjort opmærksom på ny pulje fra Folketinget på 3 mio. kr. til markering af reformationsåret, hvor 
alle kan søge. Projekter målrettet børn og unge prioriteres. 

Ansøgningsfrist:  

Fra 01.09.16 til 01.11.16. (projekter: 50.000 - 500.000 kr.)  

Og fra 01.01.17 til 15.05.17 (projekter: 10.000 -50.000 kr.)  

I kan læse mere om ansøgningsprocedure og kriterier her:  

http://www.pulje.dk/reformationen 

 

Markering af 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer 
I 2017 markeres 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer. Folketinget har oprettet en pulje, hvor der 
kan søges støtte til projekter, der markerer denne begivenhed.  

Flere komiteer i et givent område kan evt. gå sammen om at lave en fælles ansøgning.  

Ansøgningsfrist:  

Fra 01/10 16 til 31/03 17 (projekter mellem 10.000- 50.000 kr). 

Puljen administreres af DFS, og I kan læse mere om ansøgningsprocedure og kriterier her: 

http://www.pulje.dk/vestindien 

   

Folkeuniversitetets landsmøde d. 19. november 2016 
Folkeuniversitetets landsmøde afholdes i år lørdag d. 19 november 2016 kl. 10.00 - 16.00 på Kursuscenteret 
Severin i Middelfart. Alle er velkomne og der ydes rejsegodtgørelse ved deltagelse.  

For nærmere information se venligst medsendte program og invitation. (Der tages forbehold for program-
ændringer.)  

 

Vel mødt! 
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