
FYRTÅRNE
og rugbrødshold 
Af Bodil Sø, leder
LOF Kursuscenter Øst



Folkeoplysning



Hvem er vi?



Hvad vil vi være 
kendt for?



… ham her?



klimadebatten?



… eller???



Hvilke målgrupper 
vil vi nå?





Hans?



Hendes?



Branding og
markedsføring 

tager tid og koster 
mange penge





FYRTÅRNE
• Er synlige på lang afstand
• Lyser op
• Viser vej



FYRTÅRNE GIVER
• Synlighed, branding og kendskab
• Netværk, samarbejder og partnerskaber
• Masser af (ekstra) arbejde
• … men sjældent god økonomi



FYRTÅRNE I LOF ØST
• Grundtvigs Kulturfestival – 3. år
• Kunstruten med Peter Kær, online, 2. år
• ‘Bag om smagen’, nyt
• 3 Højskoler, nye og gamle
• Enkeltstående arrangementer



Folkeoplysning





Grundtvigs Kulturfestival 2022
Samarbejde mellem: LOF Kursuscenter Øst, Connect Køge og Carlsen Lange Stiftelsen

Inddragelse af andre aktører/foreninger:
• Center for Grundtvigforskning på AAU
• Højskoler
• Spejderne
• Atletikforeningen - Grundtvigløb
• Musikskolen
• Biblioteket
• Kommunen
• Café og andre leverandører
• Kunstnere
• Rideskolen



‘Journalistik er som fyrtårne. 
Der er ingen 
forretningsmodel for 
fyrtårne, men skibe går på 
grund uden dem’
Allan Rushbridger





Balance
For mange fyrtårne
= manglende fokus på daglig drift
og mulig dårlig økonomi





RUGBRØD
• Sundt
• Nemt
• Mange kan lide det
• Salgbart



Yogahold
• Mange deltagere
• Efterspurgt
• Nemt at rekruttere
• Kan give økonomi



RUGBRØDSHOLD
• Ensartede drifthold
• Skalerbare
• Kontinuerlige
• Kan give god økonomi



RUGBRØDSHOLD
• Men også lidt ensformigt i længden



Du ved hvad du får …



Balance
For meget rugbrød

= manglende udvikling 
og synlighed, så dør vi.



Hvor vil I 
gerne hen?



Har I fyrtårne?



TAK
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