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Sommeren er her.. 

Selv om solen og de høje temperaturer lader vente på sig, så er sommeren unægteligt over os.  For 

mange betyder dette, at Folkeuniversitetets aktiviteter så småt indstilles for en stund med 

mulighed for at samle kræfter og inspiration til en ny og spændende sæson. Her på sekretariatet 

vil vi ønske alle en god sommer og ser frem til at modtage endnu flere ansøgninger til den 

kommende sæson.  

 

Velkommen til to nye komiteer 

Vi kan med glæde byde to nye folkeuniversitetskomiteer varmt velkommen i Komitestyrelsen. I 

foråret 2015 blev Vamdrup Folkeuniversitet med formand Poul Erik Jespersen samt 

Folkeuniversitetet i Vallensbæk med formand Lene Højstrup stiftet, og vi glæder os over, at man 

nu også i Vamdrup og Vallensbæk kan se frem til mange spændende folkeuniversitetsforedrag og -

kurser i den kommende tid.     

Vi ser frem et rigtig godt samarbejde! 

 

Folkemøde på Bornholm 2015 

Folkeuniversitetet var igen i år at finde ved dette års Folkemøde på Bornholm, der fandt sted d. 

11. – 14. juni 2015. Sekretariatsleder, Carina Hellerup Vestergaard, repræsenterede 

Komitestyrelsen ved Folkemødet, hvor et samlet Folkeuniversitetet præsenterede et spændende 

program, der strakte sig fra debatoplæg om kvindernes indtog på universiteterne til oplæg om 

”udkantsdanmark” og ”opsange til folket” fra en række danske politikere. Folkeuniversitetet havde 

igen i år base på Allinge Bibliotek, der med en fin placering midt i Allinge by udgjorde en god 

ramme om folkeuniversitetets arrangementer, der alle var velbesøgte.  

Særligt syntes debatter og foredrag om digitalisering, sociale medier, demokrati, velfærd og 

”udkantsdanmark” at være fremtrædende i programmet ved dette års folkemøde.   

Som en mulig inspirationskilde til den kommende sæsons folkeuniversitetsarrangementer kan hele 

Folkemødets program findes her:  

www.kalender.brk.dk/event/list  

www.kalender.brk.dk/event/list


Nederst i dette nyhedsbrev ses billeder fra dette års Folkemøde. 

 

Komiteernes årsmøde 2015 

Komiteernes årsmøde blev afholdt på Folkeuniversitetscentret Skærum Mølle søndag d. 10. maj 

2015. Her blev der gjort status og erfaringsudvekslet de fremmødte komiteer imellem. 

Referatet fra årsmødet kan læses her: 

www.fuko.dk/referater.php?ref_id=39 

 

Markedsføringsmuligheder - ny hjemmeside og Facebook 

Som det blandt andet blev drøftet ved komiteernes årsmøde, er der i disse tider et stigende behov 

for at kunne markedsføre folkeuniversitetets arrangementer optimalt og tidssvarende. Udbuddet 

af foredrag, kurser samt kulturelle tilbud generelt er øget og konkurrencen dermed skærpet. 

Denne tendens til trods, har vi med glæde i Komitestyrelsen kunnet konstatere en fremgang i 

komiteernes samlede deltagerantal, der i 2014 talte knap 25.000 deltagere - en fremgang på 

næsten 5000 deltagere sammenlignet med 2013. 

Vi håber at kunne understøtte denne positive deltagerudvikling med en opgradering af vores 

hjemmesider, der skal gøre det endnu nemmere og mere indbydende for potentielle deltagere og 

brugere af Folkeuniversitetet at orientere sig om komiteernes arrangementer. Arbejdet med 

udvikling af en ny hjemmeside er således påbegyndt, og vi vil løbende holde jer orienteret om 

processen.   

Facebook 

Gennem et samarbejde mellem Råsted Folkeuniversitet, Struer-Egnens Folkeuniversitet, Holstebro 

Folkeuniversitet og Nordvestjysk Folkeuniversitet er der blevet oprettet en fælles facebookside, 

hvor de pågældende komiteer har mulighed for selv at annoncere deres arrangementer. 

Erfaringen er, at annoncering via Facebook er et effektivt og billigt alternativ til eksempelvis 

avisannoncering og et fint supplement til de trykte programmer. Derudover er en ”fælles” 

facebookside, der deles af flere komiteer i samme geografiske område, en løsning, der med fordel 

kan anvendes, da man hermed er flere personer om at holde siden opdateret og sikrer en jævnlig 

aktivitet på siden samt hurtigere kan etablere en større skare af følgere. 

Vi vil fra sekretariatets side gerne anbefale, at endnu flere komiteer benytter Facebook som 

annonceringsværktøj. Ønsker jeres komite at få oprettet en facebookside, er I meget velkomne til 

at kontakte sekretariatet. Vi står naturligvis til rådighed med hjælp til oprettelse og løbende råd og 

vejledning samt hjælp til etablering af et eventuelt samarbejde med andre komiteer. 

Til inspiration kan Folkeuniversitetet i Midt- og Vestjyllands facebookside findes her: 

www.fuko.dk/referater.php?ref_id=39


www.facebook.com/folkeuniversitetetvestjylland?ref=aymt_homepage_panel  

 

Værd at vide om folkeuniversitetsvirksomhed 

Som en hjælp til vores nyetablerede såvel som mere erfarne komiteer, vil vi minde om, at man kan 

finde en række relevante informationer vedrørende folkeuniversitetsvirksomhed, herunder bl.a. 

retningslinjer og kriterier for godkendelse af foredrag og foredragsholdere, retningslinjer for 

eksterne samarbejder, eksempel på minimumsvedtægter etc. på Folkeuniversitetet.dk ved at følge 

nedenstående link:  

www.folkeuniversitetet.dk/for-komiteer/   

Skulle I ikke finde de informationer, I søgte, er I naturligvis altid meget velkomne til at kontakte 

sekretariatet.  

 

Ferielukket i ugerne 29, 30 og 31  

Sekretariatet holder ferielukket i ugerne 29, 30 og 31. Henvendelser modtaget efter fredag d. 10. 

juli besvares således mandag d. 3. august 2015.    

 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer! 

 

Billeder fra Folkemødet på Bornholm 2015 

Se venligst næste side. 

www.facebook.com/folkeuniversitetetvestjylland?ref=aymt_homepage_panel%20
www.folkeuniversitetet.dk/for-komiteer/


 
Ovenfor: Folkeuniversitetets lokalitet; Allinge Bibliotek. 

 
T.v: Anders Bondo Christensen giver en 
”opsang til folket” fra Allinge Biblioteks vindue. 

 

 
                                                                            Ovenfor: Bertel Haarder giver en ”opsang til folket”. 
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