Bestyrelsens beretning SFOF 2016
Indledning
2016 har været et forandringens år, som startede med mange udfordringer, men som endte ud i at der er
mange muligheder, særligt i forhold til Livø. LivøFerie – var i starten af året under pres fra flere sider:
Faldende deltagerantal over flere år, faldende folkeoplysningsmidler og især fra og med LivøFerie 2016
stigende priser på overnatningerne på Livø Feriecenter. Vores nære partner og sponsor SF havde et dårligt
valg i 2015 og som direkte resultat deraf har SF måttet reducere det årlige bidrag til SFOF, hvilket
selvfølgelig har haft betydning for SFOFs aktiviteter. I slutningen af året er det begyndt at se mere lyst ud
for SFOF, årsregnskabet for 2016 er meget positivt. Det sammenholdt med et nyt samarbejde med nye
forpagtere på Livø, der har mange spændende ideer, giver optimisme for 2017 og SFOFs fremtid.
Strategiske prioriteringer
Bestyrelsen har fokuseret på at revitalisere og bevare LivøFerie som SFOF’s højskoleaktivitet. Bestyrelsen
har derfor haft sit hovedfokus her det forgangne år. Men af den grund er lokalafdelingerne og andre af
SFOFs aktiviteter ikke blevet negligeret. De er blevet varetaget af sekretariatet. Vi har dog i år kun haft en
enkelt tur til Bruxelles i regi af Røde Rejser, der også bliver den sidste Røde Rejse for nu.
Sekretariatet
Sekretariatet er bemandet med en 25 timers stilling – ved sekretariatsleder Annika Mogensen. Jane Jensen
varetog stillingen da Annika var på barsel . Annika vendte tilbage november 2016. Stillingen er omdannet til
en permanent 25 timers stilling, grundet faldende tilskud fra SF. Eventuelle yderligere timer vil kræve
fundraising til konkrete projekter.
Fundraising
Der er i 2016 gjort en stor indsats på fundraisindområdet. Der er blevet fundraiset midler via
Kulturministeriet, Dansk Folkeoplysnings Samråd og Europanævnet. De to førstnævnte har støttet vores
interkulturelle uge på Livø (beskrevet herunder) og Dansk Folkeoplysnings Samråd har derudover givet
driftsmidler til at vi har kunnet udvikle og gennemføre forsøget med en ny frivilligstruktur på Livø,
heriblandt to store udviklingsmøder og forskellig udvalgsarbejde. Europanævnet har givet støtte til en
debatkaravane, der tog rundt til vores lokalafdelinger med titlen: ”EU's solidaritet på prøve”, der satte
fokus på EU’s håndtering af flygtninge.
Røde Rejser
Bestyrelsen har, grundet den usikre økonomiske situation SFOF var I, i begyndelsen af 2016, at sætte Røde
Rejser i bero fremadrettet. Strasbourg-rejsen 2014 gav et uventet stort negativt resultat og den risiko har vi
ikke kunnet finde en vej til at mindske. I 2016 var der således kun en rejse på programmet til Bruxelles, der
trods alt, var en succes. I 2016 blev SFOF medlem af Rejsegarantifonden, hvilket er lovpligtigt og vi ikke
tidligere har efterlevet. Det betød endvidere også en ekstra udgift i forbindelse med Røde Rejser.
Livø
Livø 2016 var en succes på indholdssiden – ligesom 2015. God og positiv udvikling med mange nye tiltag.
Desværre fortsatte faldet i det samlede deltagerantal. Derfor var det nødvendigt at sammenlægge uge 1 og
uge 2 til en uge. På trods af dette tiltag var der alligevel kun ca. 150 deltagere på hver uge. Oppe på Livø
var der en usædvanlig god stemning, som var fyldt af optimisme i forhold til at viderefører Livøkonceptet.
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En af grundene til de manglende deltager skal findes i den markante prisstigning. Prisen steg med ca. 500 kr
pr voksne. Et andet forhold, der har gjort sig gældende i forhold til det faldende deltagerantal har
formentlig været usikkerheden omkring de forhold, vi blev sat i sigte af forpagteren i sommeren 2016.
F.eks. ville han ikke lave aftensmad og drive købmandsforretning.
De ændrede omstændigheder for Livø 2016 sammenlagt med at vi måtte sætte sekretariatslederen ned i
tid, skød gang i en ny planlægningsstruktur i forbindelse med Livø. I 2015 satte vi gang i 5 forskellige udvalg,
der hver især fik til opgave at løse fx madlogistikken på Livø og afholdt derudover to store udviklingsmøder,
hvor vi tog de store emner op i plenum og fik en masse feedback fra vores deltagere. Livø 2016 kunne
således ikke være blevet en realitet uden den kæmpe frivillige indsats både før og under sommerhøjskolen.
Et særligt tak skal lyde til ugekoordinatorerne, som altid giver en kæmpe indsats, den afgåede bestyrelse
(2015/2016) og Eigil og Marianne, der fungerede som madansvarlige i løbet af Livø 2016.
Der er pr. 1 januar kommet en ny forpagter, som har mange visioner og ideer med Livø, som bestyrelsen
syntes er spændende. Vi ser frem til samarbejdet.
Regnskabet for Livø har mod forventning givet et markant overskud på ca. 100.000 kr. En af grundene til
dette markante overskud, skal findes i at der var få børnefamilier der var tilmeldt. Da vi betaler fuld pris for
børn på overnatninger har det i budgettet været nødvendigt at budgettere med ekstra betaling for voksne
for at dække underskuddet pr barn. Dette forhold har gjort at det i forhandling med de nye forpagtere har
været afgørende at vi kunne få halv pris for børn under 12 år, og dette er heldigvis lykkes. I 2017 er priserne
faldet med ca 500 kr. Vi har allerede udsolgt uge 29 og i 30 er der markant flere tilmeldinger end sidst år.
Derfor ser det alt i alt mere lysende ud for Livøs fremtid, end i starten af 2016. I 2017 fortsætter vi fokusset
på udviklingen af Livø. Der vil være workshops i hver uge hvor deltagerne inddrages.

SAMMEN OM FOLKEOPLYSNING – Interkulturel uge på Livø
Med SOF inviterede vi etnisk danske og flygtningefamilier til at tage del i den danske folkeoplysning via en
uges sommerhøjskole på Livø. Med ugen ønskede vi i SFOF at facilitere et unikt kulturmøde på tværs af
generationer, give de danske familier og flygtningefamilierne oplevelser for livet og lyst til at engagere sig i
såvel hinandens hverdag som i folkeoplysningen og flygtningedebatten. Det var også et ønske med
projektet at give børnene i flygtningefamilierne, sommerferieoplevelser på lige fod med danske børn. Af de
83 deltagere og frivillige på sommerhøjskolen, var der kun få, der kendte SFOF og den danske
folkeoplysningstradition i forvejen. Mange har under og efter sommerhøjskolen italesat et ønske om at
engagere sig i debatter, foreningsarbejde og frivilligt arbejde med SFOF. Deltagerne har også engageret sig i
flygtningedebatten efter SOF via de skrevne og sociale medier. Sidst men ikke mindst har ugen betydet
meget, for de, som var en del af den. SOF har skabt venskaber og netværk på kryds og tværs, der rækker ud
over ugen.
Deltagerne var i studiekreds mandag til fredag. Eftermiddagene og aftenerne bød på debatter, foredrag,
volleyball- og fodboldturneringer, gåture til stranden, kortspil, bålhygge med sang og snobrød og
pandekagebagning. Vi havde et mål om at de danske deltagere også skulle lære om flygtninges kulturelle
baggrund. Derfor holdt vi en interkulturel aften, hvor vi lærte kurdiske, syriske og eritianske danse og
kurdiske og syriske sange. Udover denne aften blev der også arrangeret fletteworkshop med eritianske
frisurer, en falafelworkshop og en hennaworkshop.
Størstedelen af deltagerne, både de danske familier og flygtningefamilierne, havde hørt om ugen igennem
Venligboer-sider og venner og familier. Vi har været udfordret på at finde tilstrækkeligt med danske
familier som deltagere, mens der har været flere flygtningefamilier, der ønskede at deltage på SOF, end vi
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kunne imødekomme. Vi valgte at screene de deltagende flygtningefamilier for deres danskniveau og
aldersmatching med børnene fra de danske familier.
Alt i alt en uge der gik super godt, men der var også udfordringer særligt for børnepasserne i forhold til at
være klædt på til at varetage denne opgave det var at passe børn, der kom fra så forskellige kulturer, og
hvor nogen af dem var traumatiseret. Dette vil vi være opmærksom på hvis vi skal arrangere sådan en uge
igen. Det var også tydeligt at det er vigtigt at der er flere etniske danskere der deltager i denne type uge, for
at få meget af pligterne og ansvaret, skal ligge på de danske familier der var tilmeldt.
Med udgangspunkt i SOF er et nyt projekt blevet skabt: ”Flygtningen som Folkeoplyser”. Her sætter vi fokus
på at klæde flygtninge på til at være aktive folkeoplysere via opkvalificerende folkeoplysningsforløb og
aktiviteter, hvor de er folkeoplyserne. Med FsF ønsker vi at bygge videre på vores erfaringer og det
engagementet, som er blevet muliggjort igennem SOF ved at give flygtningene redskaberne og taletiden til
at engagere sig i den danske debat og folkeoplysning.
Samarbejdet med SF
Formand og sekretariatsleder har før afholdt kvartalsmæssige møder med SF’s ledelse. I 2016 er der dog,
grundet travlhed, kun blevet afholdt et møde. Møderne er i 2017 genoptaget og vil fortsætte ca. hvert
halve år. Møderne er grobund for samarbejdsmuligheder, en mulighed for at evaluere på det løbende
samarbejde. SF’s politiske ansigter er fortsat en aktiv del af somrene på Livø og har også været det i 2016.
Lokalafdelinger
Lokalafdelingerne er fortsat rygraden i SFOF. Der har i det forgangne år været afholdt mange gode
aktiviteter i vores lokalafdelinger og vi glæder os over at se at aktiviteten er fortsat i 2016.
I 2016 forsøgte vi med et nyt koncept: EU-debatkaravaner, hvilket var en stor succes. Sekretariatet
fundraisede midler så hver lokalafdeling kunne afholde et debatmøde omkring emnet: Flygtninge i EU.
Lokalafdelingerne fik ”frie tøjler” til at arrangere debatten med de oplægsholdere, der var relevante for
deres lokalmiljø og foreningens interesser. Flere af lokalforeningerne valgte derudover at samarbejde i
lokalmiljøet med andre oplysningsforbund og ligesindede foreninger for at nå bredere ud. Debatterne var
velbesøgte og feedbacken fra både deltagere og lokalafdelingerne var positiv. Vi håber således at kunne
afholde debatkaravaner i vores lokalafdelingerne igen i fremtiden, da vi ser det som en god måde at sikre
aktivitet i vores lokalafdelinger samt sikre sammenholdet mellem sekretariat, SFOF nationalt og SFOF lokalt.

På bestyrelsens vegne
Formand Maja Roesen
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