
 

                                                                                                                                              

 

TEMADAG LØRDAG 6. NOVEMBER 2021  

 

Temadag for medlemmer af lokale samråd, repræsentanter i kommunale 
folkeoplysningsudvalg og repræsentanter i lokale Friluftsråd samt andre 
interserede. 
 
Temadagen planlægges afholdt på Kolding Kommunes Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding 
(https://kuc.kolding.dk). Lørdag 6. november 2021 kl. 9.30 til kl. 16.30.  
 

Program: 
 
Kl. 9.30: Startopgave ved ankomst: Ankomstkaffen serveres ved borde hvor deltagerne er placeret 
geografisk. ”Kender I hinanden, og er der noget I kan gøre sammen?” 
 
Kl. 10:00: Velkomst ved Landssamrådets formand Karen Bjerre. Lokalt samarbejde giver styrke. 
 
Kl. 10.15: VIFO undersøgelser om folkeoplysning og lokale samråd: Malene Thøgersen, VIFO, vil deltage og 
præsentere flere landsdækkende undersøgelser, især undersøgelsen ”Lokale samråd på kultur-, idræts- og 
fritidsområdet”, men også undersøgelserne ”Folkeoplysningen i kommunerne” samt ”De uniformerede 
ungdomsorganisationer i Danmark”.  
 
Kl. 11.15: Pause 

 
Kl. 11.30: Naturnationalparker og urørt skov. Nye muligheder for biodiversitet – også nye muligheder for 
friluftslivet? Hvordan bliver begge dele muligt? Dialog mellem Næstformand i Friluftsrådet Anne Sofie 
Bjerre og Naturvejleder Rune Kjærgaard Lange styret af Rasmus Ruge. 
Vi etablerer et dialogforum for engagerede i naturnationalparker og urørte skovområder. 
 
Kl. 12.30: Frokost – i geografiske grupper 
 
Kl. 13.15: Opdelt – Samråd, Folkeoplysningsudvalg og Friluftsråd  
 
Lokale Samråd ved Per Vandrup og Sven Krarup Nielsen samt Malene Thøgersen VIFO. 
Opfølgning på formiddagens indlæg samt gensidig erfaringsudveksling. 
Hvorfor skal der være samråd? Hvor er der Samråd og hvor ikke? Hvor bør der være Samråd? Skal vi have 
de sidste kommuner med? Forskellige organiseringer i forskellige kommuner!  
Dialog om opgaver og konkrete eksempler på politisk indflydelse. 
 
Folkeoplysningsudvalg ved Politisk Chef Daniel Branislav Christensen (DUF) og Anders Berner 

Hvordan styrker vi folkeoplysningsområdet på nationalt plan? DUF vil give en kort oplæg om den aktuelle 
politiske situation og strømninger på området. Ud fra en række hypotetiske scenarier vil vi i en workshop 
drøfte, hvordan man bedst styrker området. Der vil indgå lokale cases, idé- og erfaringsudveksling og dialog 
om fremtidig netværksdannelse. 
 



                                         

                                                

 
Friluftsrådet, bestyrelsesmedlemmer Anne Sofie Bjerre og Rene Bokær sammen med Rasmus Ruge.  
Emnerne vil især være Friluftsrådets nye strategi, naturpolitik og opsamling af erfaringer med den nye 
struktur, især funktionen af de lokale arbejdsgrupper. Er der ønsker til evt. tilpasning? 
Tid til gensidig erfaringsudveksling. 
 
Kl. 15.15: 3 korte: 
 
Rollespil som værktøj ved Rene Bokær, Bifrost. 
 
Spejdernes Lejr 2022. Lejrchef Charlotte Flaskager vil orientere om lejren i Hedeland og specielt om 
betydningen af invitation af borgmestre og andre kommunale repræsentanter, med mulighed for 
lokalpolitisk aktivering. 
 
Kommunalvalg – lige snart! Hvad har vi gjort i Randers Samråd? Ved Søren Carøe 
Tips til sidste påvirkning af politikerne. 
 
Kl. 16.30: Afslutning med evaluering af årets arrangement. 
 

Praktisk: 
Betaling: Seminaret er gratis og gennemføres med støtte fra Landssamrådet, Sct. Georgsgilderne og Bifrost. 
Udgifter til transport er et mellemværende mellem deltageren og vedkommendes organisation. 
 
Tilmelding: Sker pr. mail til Sven Krarup Nielsen, svenkn@outlook.dk, hurtigst muligt og senest mandag 
den 11. oktober 2021, hvorefter der udsendes en deltagerliste og justeret program til alle. 
Oplys navn, adresse, telefon, organisation, kommune og funktion(er).  
 
Du er velkommen til at supplere din tilmelding med spørgsmål og debatemner til temadagens 
programpunkter. 
 
Forplejning: Der serveres morgenmad, frokost og kaffe/kage. 
 
Arbejdsgruppen består af: 
 
KFUM-spejderne: Per Vandrup, Rasmus Ruge FR , Jan Frank Nielsen FOU,S 
Sct. Georgsgilderne: Paula Mikkelsen FR 
Bifrost: Anders Berner FOU, Cæcilie Olsson FR 
DDS: Martin Duus FOU,S, Morten Blok Hellesøe, Sven Krarup Nielsen FR,FOU,S 
FDF: Søren Carøe FOU,S 
FR Friluftsrådet, FOU Folkeoplysningsudvalg, S Samråd 
 
På arbejdsgruppens vegne 
 
Sven Krarup Nielsen 


