
Nyhedsbrev fra Komitestyrelsen 
August 2014, nr. 48.  

 

Kære komiteer,  
Lidt pludseligt er efteråret allerede over os, men det betyder også, at Folkeuniversiteterne over 

hele landet starter op med en lang række spændende foredrag og arrangementer. Vi ved det, for 

vi modtager dagligt ansøgninger og søger at behandle dem hurtigst muligt. Det nye digitale system 

har gjort det hele meget enklere, og heldigvis har vi nu så godt som alle med.  I forbindelse med 

halvårsregnskabet har vi også fået udarbejdet aktivitetslisten for foråret 2014. Den sendes særskilt 

samtidig med dette nyhedsbrev. Fra komiteerne ved vi, at oversigten er til inspiration, mens 

sekretariatet også skeler til, hvor meget vi har nået i forhold til vores budget.  Her kan vi se, at den 

samlede aktivitet er faldet med nogle timer i forhold til sidste forår, men alligevel finder vi 

resultatet tilfredsstillende. Og så håber vi at kunne indhente lidt i efteråret, som erfaringsmæssigt 

vejer tungere end foråret.  Den nye komite i Nordsjælland, Gribskov Folkeuniversitet, melder sig 

også med de første aktiviteter i løbet af efteråret. Dem byder vi velkommen.  

Er der et marginalt fald i timetallet, er deltagertallet til gengæld tilsyneladende stigende, i hvert 

fald således som det er indberettet, og det glæder vi os over; måske det også kan ses på 

økonomien hos de enkelte komiteer…  

Som man vil kunne se af aktivitetslisten er der meget stor forskel på, hvor meget der gennemføres 

i de enkelte komiteer. En nedre grænse findes selvfølgelig ikke, her bestemmer de enkelte 

komiteer suverænt, men i takt med, at de store afdelinger vokser sig større og spreder deres 

programmer ud over større og større områder kan man selvfølgelig frygte, at de mindre komiteer 

risikerer at forsvinde i mængden.  Måske kunne man nogle steder nå lidt længere ved at indgå i et 

samarbejde med andre lokale kræfter, lokalarkiver, sognehuse osv. Mange har gode erfaringer 

med det, og så er man flere til at løse opgaverne. Det er i øvrigt noget af det, vi lægger op til i de 

overvejelserne, vi gør os i ansøgninger til fonde om tilskud til aktiviteter i forbindelse med det 

forestående Grundlovsjubilæum i 2015. 

Vi løber helst ikke med rygter, men det har været nævnt, at Kulturministeren har udtalt, at hun 

gerne vil gøre noget (læs: forbedringer) ved Folkeoplysningsloven, som vi jo også er en del af i 

folkeuniversitetet.  Det er ved at være sidste udkast i denne regeringsperiode, men vi så det da 

gerne.  Det er også mere end et rygte, at det nye Videnscenter for Folkeoplysning gerne vil lave en 

analyse af arbejdet – og strukturen – i folkeuniversitetet.  Videnscentret skal vise, at de er 

pengene værd og kan lave gode analyser, der skaber muligheder for forbedringer. Kan man tænke 

sig noget bedre sted at begynde end i den store organisatoriske forvirring, vi kalder 

folkeuniversitetet? 



Foredragsholders titel mm 

Både for vores nye komiteer og nye medlemmer af komiteer, samt som 
genopfriskning til de garvede, er der her en genopfriskning af retningslinjerne for 
korrekt udfyldelse af foredragsholders titel og arbejdssted i forbindelse med 
udfyldelse af en ansøgning. I 2011 vedtog Nævnet, at der som minimum skal angives 
følgende oplysninger:  

1. Ved en ansat på en videregående uddannelse eller forskningsinstitution angives titel og 
ansættelsessted. 

 2. Ved akademikere uden ansættelse på en videregående uddannelse eller forskningsinstitution 
angives akademisk grad/titel og eventuelt ansættelsessted.  

Blot at angive ”Lektor”, ”Forsker” eller ”Journalist” går derfor ikke.  

 

Bogholder 

Sekretariatets bogholder Poul Erik Jørgensen vil fremover kun være på kontoret hver 
14. dag, så vi håber, I kan have tålmodighed med svar på eventuelle henvendelser. 
Vi har ikke glemt jer eller forlagt jeres mail. 

  

Jubilæums- og mærkedage  

Mangler I lige inspiration til et par foredrag i efteråret og vinteren, så er der måske 
inspiration at finde i nedenstående jubilæums- og mærkedage i efteråret: 

I år er det 200 år siden: 

- Første Internationale stiftes i London (28. september 1864) 

 100 år siden: 

- Jens Otto Krag fødes i Randers (15. september 1864). 

-  I Mexico slår revolutionsstyrkerne under Zapata og Pancho Villa sig sammen og hovedstaden besættes (6. 
december 1914) 

- På vestfronten skaber tyske og engelske soldater med spontant julefred (24. december 1914) 

20 år siden: 

- Nobels Fredspris gik til Arafat, Rabin & Peres (10. december 1994) 

- Russiske tropper invaderer Tjetjenien (11. december 1994) 

Og 10 år siden: 

- Den franske filosof Jacques Derrida dør (8. oktober 2004) 

- USAs "Operation Phantom Fury" mod byen Falluja i Irak ("Iraks Guernica") (8. november 2004) 



- Yasser Arafat dør i Paris (11. november 2004) 

 
Andre mærkedage (du bliver måske overrasket over opfindsomheden) 

1. september: Øllets dag og Legens dag 

9. september: Fjordens dag, Havens dag og Naturens dag 

13. september: Bygningskulturens dag 

15. september: International dag for demokrati 

16. september: International dag for bevarelse af ozonlaget 

21. september: Vandrernes dag, International fredsdag, International Søfartsdag 

26. september: Europæisk sprogdag og Smagens dag 

27. september: Geologiens dag 

28. september: Frivillig fredag 

29. september: International hjertedag 

1. oktober: International vegetardag, International dag for ældre 

3. oktober: Astronomiens dag 

4. oktober: International uge for rummet og Kanelbollens dag 

5. oktober: Lærernes dag og Smilets dag 

9. oktober: Verdenspostunionens dag 

10. oktober: International dag for afskaffelse af dødsstraf og International dag for mental sundhed 

15. oktober: International dag for kvinder fra landlige områder 

16. oktober: Verdens madvaredag 

17. oktober: International dag for udryddelse af fattigdom i verden 

24. oktober: FN-dagen og Verdensdag for information om udviklingsspørgsmål og Nedrustningsuge 

27. oktober: Den internationale bamsedag 

6. november: International dag mod ødelæggelse af miljøet i krig og under væbnede konflikter 

7. november: J-dag - julebrygdag 

11. november: Arkivernes dag 

14. november: International diabetesdag 

16. november: International dag for tolerance 

19. november: International toiletdag 

20. november: Industrialiseringsdag for Afrika og Universel børnedag 

21: november: International tv-dag 

25. november: International dag for afskaffelse af vold mod kvinder og Thanksgiving 

1. december: Verdens AIDS-dag 

2. december: International dag for udryddelse af slaveri 

3. december: International dag for handikappede 



5. december: International dag for frivilligt arbejde og økonomisk og social udvikling 

7. december: International dag for civil luftfart 

9. december: International dag mod korruption 

10. december: Menneskerettighedsdag 

11. december: International dag for verdens bjerge 

13. december: Luciadag 

18. december: International dag for migranter 

19. december: FN-dag for Syd-syd-samarbejde 

20. december: International solidaritetsdag 
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