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Kineserne kommer!  
Nye udfordringer til foreningsliv og folkeoplysning – og de 

første forsøg på at tackle dem 

 
 

Tidspunkt Torsdag den 24. november 2016 kl. 09.30-16.00 

Sted  Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 
 

 

Udtrykket „Kineserne kommer“ – som overskrift for konferencen – dækker blandt andet 
over, at der er ved at ske noget nyt, som vi skal forholde os til, hvis vi ikke skal sakke  
bagud. Hvad der passer fint til vores intention med konferencen. 

En helt ny undersøgelse af, hvad der i dag er på spil i ungdomslivet i Danmark, bliver 
offentliggjort på Fritid & Samfunds statuskonference. Undersøgelsen, der er foretaget  
af Center for Ungdomsstudier (CUR), er del af det tidsbillede af dansk ungdomsliv, som 
CUR har gennemført hvert 4. år siden 1995, og giver et enestående billede af, hvordan 
ungdomslivet udvikler sig. Desuden gør undersøgelserne op med mange af de fordomme, 
der er i forhold til ungdomsgruppen. 

Foruden at belyse ændringerne i det danske ungdomsliv og deres betydning for 
foreningslivet vil der på konferencen også være fokus på nogle af de andre væsentlige 
udfordringer, som det danske foreningsliv står overfor i de kommende år:  
De stigende søvnproblemer i hele befolkningen, behovet for nye fritidsfaciliteter,  
behovet for innovation i foreningslivet, udvikling af samarbejdsformer mellem  
kommuner og de selvorganiserede m.v.  

Desuden vil landsorganisationerne på fritidsområdet give eksempler på nye aktiviteter  
og organisationsformer, der er med til at skabe fornyelse i idrætten, aftenskole og det 
idebestemte børne- og ungdomsarbejde. 
 
Vi ser frem til at mødes med jer i Vissenbjerg! 
 

 
 
 

Se programmet for konferencen på de følgende sider 
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PROGRAM FOR STATUSKONFERENCEN 

Tid Sessioner Plenum Sessioner 

09.30  Ankomst: Kaffe/te og morgenbrød  

10.00  Velkomst ved Fritid & Samfunds  
fmd. Leif Max Hansen 

 

10.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søvnproblemer – et voksende 
samfundsproblem 
Mangel på søvn blandt alle alders-
grupper er et alvorligt problem, der også 
har betydning for foreningslivet, fordi 
søvnen nedsætter vores temperatur, 
puls, blodtryk og stofskifte og holder 
dermed energiomsætningen på et 
absolut minimum. Samtidig ved vi i dag, 
at søvnen er med til at genopbygge krop-
pen bl.a. ved udskillelse af vækst-
hormoner i den dybe søvn. Hvordan kan 
vi få en bedre søvn? 
v. Mikael Rasmussen, foredragsholder, 
Center for stress og trivsel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:15 Session 1 

Idrættens innovatører 
Er deleøkonomien og sociale 
mediers fremmarch en ny form for 
folkeoplysning? 
Er dansk idræt på vej til at få sin 
egen Uber, Airbnb eller Facebook, 
som overhaler idrætsorgani-
sationerne på medlemskontakt, 
effektivitet og kreativitet? 
Hvordan kommer innovatørerne til 
at forandre idrætten? Hvordan går 
den organiserede idræt i dialog 
med de innovative virksomheder? 
 
v. Martin Hedal,  
Projektleder og analytiker/IDAN 
 
Hvordan bidrager de selv-
organiserede til at forny 
idrætten? 
Hvad kan det organiserede 
foreningsliv og de selv-
organiserede lære af hinanden? 
Hvilke fordele og ulemper er der 
ved at stå uden for det organi-
serede foreningsliv? Få konkrete 
bud på, hvad kommunerne kan 
gøre for bedre at kunne under-
støtte indsatsen hos den 
selvorganiserede idræt. 
 

v. Andreas Tang-Brock, Managing 
director/Move Copenhagen 

 Session 2: 

Fremtidens fritidsfaciliteter 
Hvilke tendenser i idræts-
deltagelsen og generelle 
udviklingstræk i samfundet 
påvirker udviklingen af 
fremtidens fritidsfaciliteter? 
 
v. Bo Vestergård Madsen, 
Analysechef, Lokale og 
Anlægsfonden 
 
Ordstyrer 
Vivian Glasdam Sørensen, 
Fritid & Samfund. 
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Tid Sessioner Plenum Sessioner 

Udfordringerne ved at arbejde 
med de selvorganiserede 
Er kommunerne tilstrækkelig åbne 
overfor nye ideer?  
Paradokset i at arbejde med 
selvorganiserede: Hvordan 
kommer man i kontakt med de 
selvorganiserede? 
Problemer med kontrol. 
 

v. Stig Eiberg Hansen, leder af 
Idræt og Fritid/Gentofte 
Kommune 
 
Ordstyrer 
Kai Raun, Fritid & Samfund. 

12.30  Frokost  

13.30  Offentliggørelse af en ny undersøgelse fra 
Center for Ungdomsstudier (CUR) om den 
danske ungdom: 

Fra te på teenageværelset til 
smoothies hos „Joe & The Juice“ – 
perspektiver på unges fritidsliv i 
lyset af skolereformen! 
Med afsæt i data fra 4.000 unge i folke-
skolens ældste klasser og ungdoms-
uddannelserne vil der i oplægget blive 
stillet skarpt på en række aktuelle 
udfordringer, som foreningslivet står 
overfor i mødet med en ungdoms-
generation, der ikke går til fodbold og 
spejder for at være sammen med 
vennerne, men for at blive bedre! 
v. Søren Østergaard, centerleder v. CUR 

 

14.40  Eftermiddagskaffe  

15.00 Session 3 

Hvor sker fornyelsen i den 
organiserede idræt? 
Thomas Bach, næstfmd. i DIF 
Birgitte Nielsen, næstfmd. i DGI. 

Ordstyrer  
Frederik A. Hansen,  
Fritid & Samfund. 

 Session 4 

Hvor sker fornyelsen i det 
idebestemte børne- og 
ungearbejde og i 
aftenskolen? 
Henrik Bang Bjørgo, 
seniorkonsulent v. DUF 
Per Paludan Hansen, 
fmd. DFS 
Marlene Berth Nielsen, 
udviklingskonsulent, FORA. 

Ordstyrer  
Steffen Hartje,  
Fritid & Samfund. 

16.00 Tak for i dag  Tak for i dag 
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 Det praktiske  
 Den primære målgruppe 
 Medlemmer af folkeoplysningsudvalg (§ 35, stk. 2-udvalg), forvaltningsmedarbejdere på fritids- 
 området, foreningsledere, instruktører, undervisere og andre med interesse i folkeoplysning og 
 foreningsliv. 

 Tidspunkt Torsdag den 24. november 2016 kl. 09.30-16.00 

 Sted  Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg 

 Tilmelding Mail deltageren/deltagernes navn, adresse, e-mail, telefonnummer, kommune,  
  funktion/udvalg, ønskede sessioner samt betalingsoplysninger/EAN til  
  Fritid & Samfund på fritid@fritid-samfund.dk 
 

 Frist for    Senest onsdag 12. oktober 2016 – tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 
 tilmelding Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

 Husk at notere i tilmeldingen den ønskede session/sessioner!  
 Session 1 Idræt – innovation, selvorganiserede  
 Session 2  Fremtidens fritidsfaciliteter 
 Session 3  Fornyelse i den organiserede idræt 
 Session 4  Fornyelse inden for børn og unge, aftenskoler. 

 Forplejning Inkl. morgenkaffe/te m. rundstykke, frokost, kaffe/te m. kage. 

 Pris inkl.  Medlemmer af Fritid & Samfund 995 kr.  Ikke-medlemmer 1.595 kr.  
 forplejning   

 Arrangør Fritid & Samfund, Skt. Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C 
 Tlf.: 61 51 85 50  fritid@fritid-samfund.dk  www.fritid-samfund.dk   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RET T I L  ÆNDRI NGER  FOR BE HO LDES  
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