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Folkeuniversitetets generalforsamling 21. marts 2017
Årsberetning ved formanden.

Velkommen til Folkeuniversitetets årlige generalforsamling …
Aktiviteter i 2016
2016 har været et meget tilfredsstillende år for Folkeuniversitetet. Vi har
haft 21 arrangementer på programmet, hvad der vist er rekord. Heraf
måtte to foredrag dog aflyses på grund af et for lavt tilmeldingstal. Og et
to dages kursus, der var planlagt i samarbejde med Kunst og
Kulturhøjskolen, mødte også så ringe en interesse, at det ikke blev
realiseret. Det bekræfter nok en tidligere erfaring, at kursusaktivitet er at
vanskeligt område for Folkeuniversitetet i Vejle – i modsætning til
universitetsbyernes afdelinger.
Det samlede antal deltagere til årets arrangementer er ligeledes
rekordhøjt, nemlig 2088, ca. 300 flere end i det foregående år.
Vores naturvidenskabelige foredrag indgår med stor vægt – knap 1700
tilmeldte til 6 aftener. Lidt over halvdelen af disse er gymnasielever, og
resten er gæster med stor interesse for naturvidenskab, som trofast
møder op til en spændende og – har jeg indtryk af – hyggelig aften på de
to gymnasier.
De naturvidenskabelige foredrag er desuden en rendyrket opfyldelse af
Folkeuniversitetets formål: at udbrede kendskabet til forskningens
metoder og resultater.
En væsentlig hjælp i denne sammenhæng er vores placering på
universitetets hjemmeside og det forhold, at der hyppigt udsendes
nyhedsmails til de mennesker, som tidligere har deltaget.
Men de fleste af vores øvrige arrangementer har også væres pænt
besøgte, i gennemsnit 39 pr. gennemført foredrag. Vi har samarbejdet
med Grænseforeningen, Slægtshistorisk Forening, Naturhistorisk Forening
og Kulturmuseet. Herigennem har vi dækket så forskellige emner som
Barnemord og fosterfordrivelser i Danmark 1900-1950, Arkitektur og
byudvikling i Vejle Midtby eller Gerda Wegener – en dansk pioner i Paris.
Sidstnævnte foredrag blev holdt i Spinderihallerne sammen med
Kulturmuseet i forbindelse med museets lille udstilling om Einar Wegener.
Og det har udviklet sig til et mere etableret samarbejde med

2
Kulturmuseet, så vi siden har programsat 5 arrangementer i dette regi i
forbindelse med aktuelle udstillinger. Museet lægger lokale til og står for
markedsføring, og vi administrerer økonomien. – Et samarbejde, vi er
meget glade for.
KANONkultur
Efter at vi havde afsluttet redaktionsarbejdet med efterårets program blev
jeg kontaktet af Vejle Bibliotek, der opfordrede os til et samarbejde om
deres KANONkultur-projekt, som udsprang af Kulturministerens
Danmarkskanon-ide. Efter lidt betænkningstid tilsluttede vi os projektet,
blandt andet fordi økonomien blev dækket ind af en bevilling fra
Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål under Slots- og
Kulturstyrelsen. Samtidig kunne målet være i samklang med en
forholdsvis ny tilføjelse i vores formålsparagraf: at vi skal fremme
demokratiforståelse og aktivt medborgerskab. Brandbjerg Højskole deltog
parallelt med os.
Det blev et stort projekt med i alt 15 arrangementer. Vi stod for to af dem,
og begge stod af et et indledende foredrag (Industrialiseringens
mennesker og Danmarkskortet), der så gav inspiration til en kort debat
mellem publikum.
Udbyttet – ud over indholdet i de glimrende foredrag – kan diskuteres,
men vi fik dog nogle input til projektet i form af svar på Bertel Haarders
spørgsmål. Det var i det mindste en øvelse i at sætte ord på vores
samfundsbasis og få snakket sammen om sagen. Faktisk brugte vi en del
resurser på forberedelsen og afviklingen af hele projektet. Bertel Haarder
gik af, før arbejdet med Danmarkskanonen var til ende, men han fik dog
lov til at offentliggøre det samlede afstemningsresultat. Sjovt nok viste
det stort set de samme værdier, som han selv havde påpeget forinden.
Mon der er mange danskere, som lagde mærke til dem – eller husker dem
her få måneder senere?
Afsluttende
Som jeg i tidligere årsberetninger har konstateret, så er der et stort
tilbudsmarked inden for vores branche – og heldigvis også et stort
videbegærligt publikum i den modne alder. Vi entrerer ikke med populære
mediekoryfæer, men klarer os pænt i den niche, der især formidler viden
fra universiteter og anden forskning. De seneste år har vist, at vores
aktivitet ligger i et stabilt leje, ja, faktisk har den været let stigende. Og
en væsentlig del af succesen skyldes gode samarbejdspartnere. Så en stor
tak til dem!
Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt år med gode input og
et altid behageligt samarbejdsklima. Også en stor tak til Palle Bruus, som
nu har valgt at trække sig tilbage på grund af problemer med helbreddet.
Palle har altid haft bud på foredragsemner – især inden for hans
interesseområder socialpolitik og Østblok-historie – og har udnyttet sit
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netværk til at kontakte foredragsholdere. Han har lovet stadig at levere
inspiration fra tid til anden.
Sidst, men ikke mindst, en tak til Mette, vores sekretær, for hendes
indsats med at holde rede på deltagerantal og regnskab og dirigere
honoraradministrationenen ad de undertiden lidt snørklede veje, som
Folkeuniversitetet byder på.

