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Hvordan er forholdet mellem 
Venstre og LOF lige nu?



Uddrag af Kim Valentins tale ved Venstres Landsmøde, 17. november 2019

”Jeg tør godt sige, at det samarbejde LOF og Venstre påbegyndte for snart 75 år siden, stadig er 
relevant – det er stadig yderst vigtigt for vores samfundsudvikling, at folkeoplysningen breder 
sig. Man kan endda sige, at der er brug for en ny oplysningstid.

Denne oplysningstid skal selvfølgelig handle om uddannelse, men også om forståelse af en ny 
global verdensorden, hvor livslang læring vil give mere mening end nogensinde før, og hvor 
tolerance, demokratiforståelse og humanisme bruges til at minimere indflydelsen fra 
fundamentalistiske, populistiske og totalitære kræfter.



Uddrag af Kim Valentins tale ved Venstres Landsmøde, 17. november 2019

Den oplysningsopgave, vi i dag står overfor, er så vigtig, at vi ikke skal overlade den til andre. 
Venstre har med LOF den rigtige partner til at skabe folkeoplysende virksomhed.

Jeg ser et kæmpe potentiale i, at Venstre og LOF arbejder sammen, og derfor vil jeg opfordre jer 
til at kontakte jeres lokale LOF-afdeling for at drøfte, hvordan I sammen kan sikre, at det bliver os 
liberale, der i en moderne folkeoplysningsramme, sætter sit præg på en ny oplysningstid, hvor 
målet er, at den enkelte borger er dannet og oplyst til at være en aktiv medborger.”



Det er sagt….

”LOF har redskaber til at frigøre administrative opgaver for Venstre”

”Venstres medlemmer ved, at LOF sidder i bestyrelsen, men interessen for LOF’s aktiviteter er ikke stor”

”Vore politiske møder kan få flere folk af huse, hvis LOF også var medindbyder”

Fællesskab - og forskellighed



Det er sagt….

”LOF sidder i Kommuneforeningens bestyrelse, men det er sjældent, at LOF har taletid. 
Når det endelig sker er der ofte kun tale om en kort mundtlig orientering om 
kursus-, debat- og eventkalenderen…..og så går vi over til næste dagsordenspunkt ” 

”Det er da en kolossal fordel, at LOF har kontakt til de ”almindelige” danskere. 
Tænk sig hvis Venstre ad den vej kunne få flere medlemmer?”

”LOF? Det er sådan lidt støvet og mest for de halvgamle…”

”Vi har intet ønske om at tage kontakt til LOF!”

Fællesskab - og forskellighed



Fællesskab - og forskellighed
Venstre LOF

Politisk medlemsforening Folkeoplysningsforbund 

Partipolitisk organisation Debatskabende og oplysende forening

Stiftet 1870 Stiftet 1945

Knap 40.000 medlemmer Over 85.000 kursister om året

Landsmøde. Generalforsamlinger Centralt årsmøde. Lokale årsmøder

Lokalt og regionalt forankret Forankret i 60 lokale LOF-afdelinger med 
aktivitet i 80 kommuner

Bestyrelsen er kun for 
Venstre-medlemmer

I LOF’s bestyrelser skal mindst 
halvdelen være medlem af Venstre

Frivillige organisationsfolk
og enkelte ansatte

Arbejdsgiverorganisation for 
skoleledere, lærere og andre 

+ masser af frivillige organisationsfolk



Ens værdigrundlag - og ud af samme familie

Fællesskab - og forskellighed



Men….

Er LOF blot ”en irriterende lillebror”?

Kender vi hinanden godt nok – og skal vi også kende 
hinanden?

Fællesskab - og forskellighed



Selvfølgelig skal vi kende hinanden 
– og vi skal samarbejde!

Men vi bør nok ikke udadtil være 
alt for tæt på hinanden!

Fællesskab - og forskellighed



Eksempler på muligt samarbejde 
mellem LOF og Venstre



Eksempel på samarbejde



Eksempel på samarbejde

Vores skoleleder sad i forvejen i 
Sønderborgs Venstres vælgerforening

Hun satte samarbejde mellem Venstre 
og LOF på dagsordenen

Hun tilbød Venstre en kalenderløsning 
samt administrativ hjælp til 
arrangementer

Vi arbejder på at sikre en LOF-
repræsentant i alle Venstres 
vælgerforeninger



Eksempel på samarbejde

LOF Køge har afholdt arrangement med Kristian 
Jensen, hvor både medlemmer og andre var 
inviteret. 

LOF's involvering gjorde, at arrangementet kom 
bredere ud.



Eksempel på samarbejde

LOF Holstebro-Struer indbød under den kommunale 
valgkamp til tre aftener med lektioner i "Stegt 
(valg)flæsk og rævekager". 

Den sidste aften blev kommunalpolitikere inviteret til 
at spise med og snakke om valget. 



Eksempel på samarbejde

LOF Sorø har gennemført et foredrag med Niels 
Krause Kjær, hvor Venstres medlemmer også var 
inviteret.

V-medlemmerne var med til halv pris.



Ide til samarbejde

”Lukkede” hold – kun for Venstres medlemmer

Venstres medlemmer kan få information om et LOF-
kursus eller et LOF-arrangement fx en uge før alle 
andre får informationen.

På den måde tilbydes Venstres medlemmer en 
fortrinsret.



Ide til samarbejde

Nye bestyrelsesmedlemmer – fra Venstre

Ved nyvalg til bestyrelsen kan I kontakte den lokale Venstre-forening. 

Fortæl jeres Venstre-foreninger hvad I arbejder med, og hvordan LOF bidrager til 
at skabe aktiviteter og debat i lokalområdet. 

Spørg de lokale kandidater, der ikke er valgt til byrådet, Folketinget eller Europa-
Parlamentet, og som måske kan bruge LOF-arbejdet til at gøre sig synlig i 
lokalområdet. 

Uanset om I kan tiltrække bestyrelsesmedlemmer eller ej, er det en chance for at 
styrke båndet mellem Venstre og LOF. 



Ide til samarbejde

Folkeoplysningsudvalget

Undersøg om Venstre er repræsenteret i kommunens folkeoplysningsudvalg

Har kommunen ikke et folkeoplysningsudvalg, find da ud af, hvilke andre udvalg 
der findes, hvordan de er sammensat, og om Venstre er repræsenteret heri. 

Hold herefter møde med Venstres repræsentanter for at fortælle dem om LOF.

Kontakt bør etableres i løbet af de næste to-tre måneder. På den måde er det 
nemlig muligt at få indflydelse på kommunens budgetforhandlinger for 2021. 



Ide til samarbejde

Deltagelse i Venstres lokale generalforsamling

Undersøg, hvornår jeres lokale Venstre-forening holder generalforsamling, så I kan 
kontakte dem og høre, om LOF kan holde sit årsmøde umiddelbart før eller efter. 

Hvis I ikke allerede har et godt samarbejde med jeres lokale Venstre-forening, kan 
det være en god anledning til at fortælle om, hvordan Venstre og LOF kan gøre 
brug af hinanden i jeres lokalområde.



Ide til samarbejde

Lav kurser for Venstres kandidater til valgene

Tilbyd kurser i fx medietræning og markedsføring til de Venstre-kandidater, der 
stiller op til kommende kommune- og regionsvalg



Ide til samarbejde

Jubilæumssamarbejde

I 2020 fylder LOF 75 år - og Venstre bliver 150 år. 

Overvej at markere de to begivenheder ved at gennemføre et fælles arrangement, 
som LOF og Venstre sammen står for.



Ide til samarbejde

Udnyt Venstres nyhedsbrev og partiets sociale 
medier

Aftal med Venstre, at der i hver udgave af Venstres nyhedsbrev altid er reserveret 
plads til en omtale af de kommende LOF-kurser, foredrag og oplevelsesture

Aftal med Venstre, at der altid er omtale af LOF-aktiviteter på Venstres Facebook-
og/eller Instagram-sider.



Ide til samarbejde

Praktik ved arrangementer

LOF har infrastrukturen  til at klare tilmeldinger til Venstre-møder.

LOF har erfaringen med at stille arrangementer på benene og ved, hvordan man får styr på rammerne 
for et godt arrangement.  

LOF har bedre mulighed for at honorere et større navn som ordstyrer, der kan tiltrække flere deltagere.  

LOF har ofte lokale samarbejdspartnere, fx lokale virksomheder, organisationer og foreninger. Det giver 
mulighed for Venstre at nå nye vælgergrupper. 

LOF er en god sparringspartner og kan yde praktisk hjælp til kandidater med få hjælpere. LOF kan 
således bidrage til at udføre tværpolitiske idéer, der er vanskeligt at gennemføre alene. 



….og meget andet…

• LOF og Venstre samarbejder allerede i dag på Folkemødet på Bornholm. Det kan vi også gøre ved lokale/kulturelle 
folkemøder andre steder i landet

• LOF’s stand på Venstres Landsmøde kan bruges af LOF afdelinger til at tage en snak med Venstres medlemmer.

• Venstre er lige nu i gang med en revision af sine vedtægter. Kan Venstres vedtægter ikke åbne op for, at LOF får en 
større og mere synlig betydning i partiorganisationen?

• I Liberalt Overblik bør der i hvert nummer være en side reserveret til LOF 

• Kim Valentins rolle som medlem af Venstres Folketingsgruppe kan bruges positivt. 



Muligt samarbejde med VU



Ide til samarbejde med VU

Invitér Venstre og VU til LOF’s årsmøde

Medlemmer af Venstre og VU har stemmeret ved LOF's årsmøde og skal have en 
særlig invitation. 

Bed Venstre om at sende LOF's invitation ud i en separat udgave af deres 
nyhedsbrev. På den måde når vi alle medlemmer af den lokale Venstre-forening.



Ide til samarbejde med VU

Forventningsafstemning

Lav klare aftaler om, hvad LOF forventer af VU, og hvad VU til gengæld får af LOF. 



Ide til samarbejde med VU

Foredrag

VU'erne kan give inspiration til foredragsemner og måske få lov til at bestemme en 
eller to aktiviteter om året. 

VU'erne kan hjælpe med at afholde arrangementet og med at markedsføre 
begivenheden i deres unge-netværk og derved tiltrække en yngre målgruppe til 
LOF. 

VU har fordel af at bruge arrangementet til medlemspleje og til at adskille sig fra 
de andre ungdomsorganisationer ved at få en oplægsholder på et andet niveau, 
end de plejer.



Ide til samarbejde med VU

Undervisere

Rigtig mange VU'ere sidder inde med viden, som kan bruges til et foredrag eller et 
hold i LOF. 

For eksempel undervisning i fremmedsprog eller snapchat til ældre. 

LOF får gennem VU'eren nye kurser i programmet og LOF når ud til en yngre 
målgruppe. 

Fordelen for VU'erne vil være et godt studiejob og undervisererfaring.



Ide til samarbejde med VU

Få en VU’er i bestyrelsen

VU består af mange engagerede frivillige kræfter. Når VU'erne stopper (ved 30 år), 
kan LOF’s bestyrelse være det sted, hvor de fortsætter deres 
samfundsengagement. 



Ide til samarbejde med VU

Kursusinspiration

Brug VU'erne som fokusgruppe. 

Spørg dem, hvilke kurser, der er interessante for dem og deres omgangskreds. 

Det kunne for eksempel være Photoshop eller fotografering – eller kurser i, 
hvordan man lægger et budget, hvordan man investerer i aktier, eller i kurser om 
hvad man skal være opmærksom på ved indberetning til SKAT.



Ide til samarbejde med VU

Kommunikationshjælp

Ansæt en VU'er et par timer om ugen til for eksempel at administrere jeres 
facebookside, skrive pressemeddelelser eller løse andre kommunikationsopgaver. 

For VU'eren er konkret erhvervserfaring i LOF godt på CV'et - også hvis I ikke har 
råd til at betale andet end en titel som "kommunikationsansvarlig."



Hvad tænker I? 

Har I selv gode eksempler hjemmefra? 

Har I andre ideer til hvad Venstre og LOF kan gøre yderligere sammen? 

Debat
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