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Velkommen til ny sekretariatsleder 

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til Charlotte Linvald, som pr. 1. november 2013 er ansat i 
en deltidsstilling som sekretariatsleder ved Folkeuniversitetets Komitestyrelse. Her afløser hun 
Rita Jensen, som efter få men gode og produktive år i efteråret 2013 tiltrådte en fuldtidsstilling 
som adjunkt ved VUC Holstebro.  

Charlotte Linvald (31) er mag. art i Kunsthistorie og har tidligere arbejdet på flere museer; Statens 
Museum for Kunst, Den Hirschsprungske Samling, Arken og senest Museet for Religiøs Kunst i 
Lemvig. Hun har også erfaring fra det private erhvervsliv samt fra politisk organisationsarbejde.  - 
men det er som underviser i kunsthistorie hos Folkeuniversitetet, at kontakten er blevet etableret. 

Charlotte deltog i Komitestyrelsens årsmøde samt i Folkeuniversitetets landsmøde og har her 
mødt adskillige komiterepræsentanter; forhåbentlig bliver det i løbet af 2014 til endnu flere 
møder med komiterepræsentanter.    

Charlotte Linvald vil tillige pr. 1. januar 2014 blive ansat i en anden deltidsstilling som 
udviklingsmedarbejder ved Folkeuniversitetscenter Skærum Mølle, altså på samme adresse.  De 2 
institutioner har hermed fået en fælles medarbejder, som hermed bydes velkommen til arbejdet.     

Poul Erik Kandrup, formand for bestyrelsen 

 

Det hele bliver meget nemmere – nye sagsgange! 

Vi har besluttet at ændre vores sagsgange, så det bliver betydeligt nemmere både for vores 
foredragsholdere og jer i komiteerne at håndtere det administrative arbejde. Vi har længe syntes, 
det for alle parter har været for tidskrævende, bøvlet og dyrt at håndtere kontrakter og faktura, 
hvilket denne nye fremgangsmåde gerne skulle gøre op med. Helt konkret vil det betyde, at 
kontrakter fra. 1. januar blot skal accepteres og bekræftes pr mail af foredragsholderen; herefter 
vil kontrakten blive sendt pr mail med en elektronisk faktura til komiteen, der ligeledes pr mail skal 
bekræfte, de er indforstået med kontrakten og fakturaen. Kontrakter bliver altså ikke sendt pr post 
frem og tilbage med fare for forsinkelse og forsvinden. Ligeledes bliver faktura altså ikke sendt pr. 
post mere, men kun pr. mail som vedhæftet dokument. Kun i helt særlige tilfælde vil almindelig 
post blive anvendt.  

Foredragsholderen skal dog stadig indsende forelæserrapport med underskrift og bilag som hidtil. 

Vi håber meget, I vil tage godt imod denne nye procedure, der gerne skulle gøre sagsgangen 
betydeligt nemmere, og alle parter kan hurtigere stå med de relevante dokumenter i hånden efter 
en aftale er indgået. Derudover giver det mindre administrativt arbejde, og penge til porto og 
papir spares.  

Hvis I har nogle spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne til at ringe eller skrive til sekretariatet. 
Alle procedurer vil dog også blive forklaret i de mails, I modtager.  



Jubilæer 

2013 har været et godt jubilæumsår: 200-året for Søren Kierkegaards fødsel og 100-året for Niels 
Bohrs atommodel. Begge jubilæer har fået en del omtale i dagspressen, og det er derfor ”aktuelle” 
emner at tage op i Folkeuniversitetet.  

Specielt Niels Bohr-jubilæet var en god anledning til at udbyde en forelæsning eller sammensætte 
en forelæsningsrække om naturvidenskab, som vi ofte forsømmer, fordi vi umiddelbart har et 
større publikum til de humanistiske emner.  

2014 giver dog også rig mulighed for at lade sig inspirere af jubilæer: 

1564 blev William Shakespeare født, og selvom Shakespeare kan fejres hvert år, kommer der 
sikkert lidt ekstra opmærksomhed i 2014, 450-året for hans fødsel og i 2016, 400-året for hans død 

1814 var året, hvor Danmark-Norge blev skilt efter næsten 450 år som fællesrige. I den anledning 
er der sat et sekretariat op i Århus, der er behjælpelige med idéer og administration under den 
udbudte pujle. 

1814 var også året, hvor vi fik den første reelle folkeskolelov, der indførte undervisningspligt for 
alle børn, som skulle dannes til gode kristne - og i forlængelse heraf til nyttige og loyale borgere. I 
den forbindelse udkommer et større forskningsværk i fem bind  

1864 var året, hvor Danmark mistede Slesvig, Holsten og Lauenborg til Prøjsen. Ole Bornedals 
fjernsynsserie om kampene ved Dybbøl vil gøre denne historie til hvermandseje 

1914 var året, hvor 1. Verdenskrig brød ud, hvilket også er temaet for Golden Days 2014 – et 
kultursamarbejde mellem kommuner i hovedstadsområdet 

1914 var også året, hvor Asger Jorn blev født. 100-året for hans fødsel fejres både med udstillinger 
og flere bogudgivelser  

1964 var året, hvor Peter W Higgs, Francois Englert og nu afdøde Robert Braut fremlagde deres 
teori om Higgs-mekanismen, som indbragte de to førstnævnte Nobelprisen i fysik i 2013 

Der er således nok at tage fat på i både forårs- og efterårssemestret. Og mange gode forelæsere 
har stillet sig til rådighed for de forskellige emner. Mere herom i det første nyhedsbrev i 2014. 

 

Administrationstilskud 

Har I husket at ansøge om administrationstilskud for 2013? Det kan stadig nås – læs mere her 

 

Regnskabsaflæggelse 

Som sædvanlig skal komiteerne aflægge regnskab senest den 31. januar 2013. Det skema, I skal 
bruge til regnskabsaflæggelse, findes på følgende link: 

www.folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35 

Hvis I er i tvivl om, hvordan regnskabet skal aflægges, er I velkomne til at kontakte sekretariatet, 
som på bedste vis vil forsøge at hjælpe. I skal huske at starte med den formue, I havde ultimo 
2011. Regnskabet skal sendes til sekretariatet.  

 

http://www.folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=82
http://www.folkeuniversitetet.dk/default.aspx?pagetype=6&custID=35


Andre nyheder 

Folkeuniversitetet på Facebook  

Fra sekretariatet er vi i gang med at koordinere, at lokale komiteer kan komme på Facebook uden 
at det bliver til en kedelig, administrativ arbejdsbyrde. Idéen er i stedet at komiteer, som ligger i 
umiddelbar nærhed af hinanden får oprettet en samlet side på Facebook, hvor de kan promovere 
deres arrangementer. Sekretariatet er på alle måder behjælpelige med at oprette siden og lægge 
arrangementer ud, samtidig med at der også kan udpeges en administrator i den enkelte komite, 
hvis det ønskes. På denne måde optimeres promoveringen, så et bredere publikum nås samtidig 
med at folk måske også får øjnene op for andre arrangementer i lokalområdet. Den første side er 
gået i luften https://www.facebook.com/folkeuniversitetetvestjylland og det er håbet, at mange 
flere vil være med. Hvis det har interesse, så kontakt endelig sekretariatet for at høre mere. Vi skal 
bare vide, om I vil være med og hvilke arrangementer, der skal lægges op.  

 

 

Komiteafgift 
Vi kan informere om, at komitéafgiften bibeholder sit nuværende leje næste år.  
Vi har erfaret, at nogle administrative enheder opkræver et administrationsgebyr udover 
komiteafgiften. I Komitestyrelsen har vi dog ikke planer om at indføre et sådant gebyr, da vi er af 
den opfattelse, at komiteernes bidrag til administration af undervisningen allerede er indeholdt i 
komiteafgiften.  

 

Folkeuniversitetet og ”Danmark læser” 

Kulturminister Marianne Jelved har indbudt landets kommuner til at gøre en indsats for at styrke 
læsningen af skønlitteratur. Undersøgelser viser, at ca. 40% af den voksne befolkning aldrig læser 
skønlitteratur, eller gør det relativt sjældent. Kulturministeren udlover 20 mill. kr. til i alt 12 
kommuner, der kan præsentere nogle gode ideer til, hvordan man kan gøre noget ved det! Hele 
53 af vore 98 kommuner har vist interesse for sagen og skal primo 2014 indsende konkrete forslag, 
hvorefter de 12 ”vindere” udpeges. Måske er der flere af de øvrige, der også gerne vil være med 
for egen regning.   

Er det noget for folkeuniversitetet? Måske, og i hvert fald kan vi stille ekspertise om læsning, 
læsevaner og læseproblemer til rådighed. Hvis ikke man som lokal komite er blevet indbudt af sin 
kommune (de omtalte 53) til at være med til at bidrage med synspunkter, kunne man da overveje 
at lade høre fra sig. 

Der er en hjemmeside, der selvfølgelig hedder: Danmark læser. 

 

Læs sidste Nyhedsbrev fra Nævnssekretariatet ved at klikke her 

Læs referatet fra Komitestyrelsens årsmøde ved at klikke her 

Læs referatet fra sidste møde i komitestyrelsen ved at klikke her 

 

https://www.facebook.com/folkeuniversitetetvestjylland
http://kum.dk/Temaer/Danmark-Laser/
http://www.folkeuniversitetet.dk/Modules/Getfile.aspx?FileID=108
http://www.folkeuniversitetetskomitestyrelse.dk/admin/upload/files/40_16.09.13.pdf
http://www.folkeuniversitetetskomitestyrelse.dk/admin/upload/files/42_26.11.13.pdf
http://www.google.dk/imgres?sa=X&biw=1680&bih=925&tbm=isch&tbnid=b90lk3NIao5SiM:&imgrefurl=http://andrupsbookshelf.wordpress.com/2013/06/12/sa-er-andrups-bookshelf-endelig-kommet-pa-facebook/&docid=VPevQQMyTIq1DM&imgurl=http://andrupsbookshelf.files.wordpress.com/2013/06/like_1.jpg&w=620&h=413&ei=L0CwUpjUFILU4wS18IHABA&zoom=1&ved=1t:3588,r:61,s:0,i:272&iact=rc&page=2&tbnh=165&tbnw=226&start=41&ndsp=45&tx=158&ty=34


 

Sekretariatet har lukket for telefonisk betjening 

i uge 52 og 1 

 

 

 


