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Nyhedsbrevene fra Folkeuniversitetet i Aalborg udsendes efter hvert bestyrelsesmøde, typisk fire gange årligt, 
og informerer dels om bestyrelsens arbejde, dels om relevante nyheder fra afdelingen. 
Nyhedsbrevene fremsendes til alle tilknyttede folkeuniversitetskomiteer og offentliggøres på fuaalborg.dk. 
 
 
 
Dansk Folkeoplysnings Samråd.  
Folkeuniversitetsafdelingerne fra hhv. Aalborg (FUA), Odense (FUO) og Århus (FUÅ) er nu 
medlemmer af Dansk Folkeoplysnings Samråd via den nystiftede forening ’Foreningen af 
Folkeuniversiteter i Danmark’.  
 
Nabo-/komitemøde 
Folkeuniversitetskomiteerne tilknyttet Folkeuniversitetet i Aalborg afholdt den 11/5 det 
traditionsrige ’nabomøde’. Denne gang var det Vesthimmerlands Folkeuniversitet, der var vært på 
Vitskøl Kloster. 
Et af de store dagsordenspunkter var erfaringsudveksling. Derudover diskuteres bl.a., hvordan der 
kan laves fælles fremstød i hele den nordjyske region og hvordan sekretariatet i Aalborg og de 
tilsluttede komiteer kan arbejde endnu bedre sammen. 
 
Folkemødet på Bornholm. 
Bornholms FU er klar til at synliggøre Folkeuniversitetet som helhed på Folkemødet på Bornholm 
den 13.-16. juni. 
 
Program for efteråret 2019 
Programmet for efteråret er næsten færdigt. 
Nyheder er bl.a.: 



- At der laves et sæsonkort med nogen store rabatter. 
- ’Sæsonåbneren’ er denne gang professor Sten Bønsing, AAU, ’I skyggen af skandalesager, løgne, 
svindel og bedrag – Om embedsmænds og ministres pligter og ansvar’. 
- AAU er pænt repræsenteret denne gang og en AAU’er kommer også til at pryde forsiden på 
papirprogrammet. 
- Rejserne i 2020 er to naturrejser til Spanien, Kunst & musik i Wien, samt Kunst & natur på 
Færøerne. 
 
Deltagertal. 
Antallet af deltagere og gennemførte hold ligger på linje med de tidligere 3 sæsoner. Dette anses 
som tilfredsstillende. 
 
Personale. 
Sekretariatet er blevet styrket med to tidsbegrænsede ansættelser. Hhv. cand.mag. Kristina Obitsø 
Baltov som programkonsulent og Inge Jensen som sekretær. 
 
Nedsættelse af PR-udvalg. 
Der er nu nedsat et PR-udvalg mhp. at styrke folkeuniversitetsarbejdet i hele den nordjyske 
region. Medlemmer er repræsentanter fra de nordjyske komiteer, bestyrelsen og sekretariatet. 
Udvalget holder deres første møde i september. 
 
Strategi 
Bestyrelsen har udarbejdet en 2-årig strategiplan (2019-2021) med en række fokuspunkter for 
programudbud, antal deltagere, indsatsområder mm. 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i september 2019. 


