
Højskolens navn: 

*  

Livsstilshøjskolen Gudum 

Projektets navn: 

*  

Øget debat, lokal højskole og styrket markering 

Projektansvarlig: 

*  

Bjarne Laugesen 

Accept af, at 

prokjektansvarlig 

kan fremgå på 

foreningens 

hjemmeside  

JA 

Beskriv kort projektets overordnede formål:  

Vi holdt 5 højskole aftener en onsdag aften i perioden til og med september. Formen var enkel og 

genkendelig, at det er vores hovedaktivet. Vi ville med denne indsats vænne lokalbefolkningen til at holde 

øje og holde sig naturligt orienteret mod os. Vi mente det ville være godt at få navne, der skaber debat om 

både politiske/etiske emner, men også om vores særlige værdigrundlag og emner. Derfor inviterede vi 

Anette Sams, David Trads, Per Nielsen, Anders Fogh og Kristian Leth – en blanding af forskere, 

meningsdannere inden for livsstil blandet debatskabende foredragsholdere, der bevæger, provokerer og 

giver nye tanker 

Hvem har været 

projektets 

primære 

målgruppe?  

Livsstilshøjskolens kursister og de lokale borger i landsbyerne Gudum, Fabjerg, Resen, 

Remmer strand, Humlum, Paris og Nørre Nissum. Sekundært også de større byer, 

Struer, Lemvis og evt. Holstebro. . Vi overholdte alle coronarestriktioner 

Hvor mange 

personer har 

medvirket i 

projektet som 

deltagere?  

210 



Hvor mange 

personer har 

projektet i øvrigt 

berørt, og hvem 

drejer det sig 

om?  

20 personale og samarbejdspartnere 

Hvilke konkrete 

aktiviteter er 

blevet 

gennemført i 

regi af projektet?  

Foredrag og oplæg med Anette Sams, Davis Trads, Per Nielsen, Anders Fog og Kristian 

Leth 

Hvilke aktører 

har I 

samarbejdet 

med i 

forbindelse med 

projektet?  

Gudum Sognehus 

Hvilket positivt 

udbytte har 

samarbejdet 

medført?  

Vi fik udviklet en model for samarbejde, som netop var det, vi ønskede at prøve af. Vi 

kan på højskolen ordne billetsalg, PR, aftale med oplægsholder, og sognehuset kan 

sørge for stole og kaffe/kage. Det er en model der giver begge parter bedst mulige 

forhold for at byde ind med det, der er nemmest/mest oplagt. 

Hvilke udfordringer har samarbejdet medført?  

Helt klart at det var svært at mødes fysisk og få lært hinanden ordentligt at kende. Sognehuset mener nok 

set i bakspejlet, at foredragene ikke var folkelige nok, og det er også oplagt, at det flere gange bliver 

nævnt, at de plejer at være vant til at ting er gratis eller meget billige her på egnen. Der er dog også 

enighed om, at det skal de til at lære, at ting ikke altid er.  

Endelig har det også udløst en diskussion af, hvilket behov der er for foredrag/debatter i en by af Gudums 

størrelse. De tanker og overvejelser ligger hos Sognehuset lige nu efter vores evalueringsmøde 4/10 2021. 



Hvilke dele af 

projektet er 

lykkedes bedst? 

 

Uddyb hvilke 

forhold der har 

haft betydning 

for, at disse 

elementer er 

lykkedes?  

Vi fik en fælles fremtoning og en flot, klar, grafisk linje. Det var godt at blive set 

sammen! Det smittede også af på vores fælles grundlovsmøde, som blev en kæmpe 

succes.  

Hvilke dele af projektet har medført flest udfordringer? 

 

Uddyb, hvorfor de har været en udfordring  

Det var svært at mødes fysisk og få lært hinanden ordentligt at kende. Sognehuset mener nok set i 

bakspejlet, at foredragene ikke var folkelige nok, og det er også oplagt, at det flere gange bliver nævnt, at 

de plejer at være vant til at ting er gratis eller meget billige her på egnen. Der er dog også enighed om, at 

det skal de til at lære, at ting ikke altid er.  

Endelig har det også udløst en diskussion af, hvilket behov der er for foredrag/debatter i en by af Gudums 

størrelse. De tanker og overvejelser ligger hos Sognehuset lige nu efter vores evalueringsmøde 4/10 2021. 

Er der elementer 

fra projektet, 

som vil blive 

forankret I jeres 

fremtidige 

højskolepraksis? 

 

Hvis ja, uddyb 

gerne  

At vi fortsat vil afholde åbne højskoleaftenser som en naturlig og kontinuerlig del af 

praksis på Livsstilshøjskolen i samarbejde med Gudum Sognehus og andre aktører, 

såsom Gudum Sogneforening 

Er der noget I vil 

gøre anderledes, 

hvis I skal lave et 

lignende 

At samles fysisk i samarbejdsfasen i forhold til samarbejdspartnerne og få en mere 

koordinering og forventningsafstemning i forhold til samarbejdspartnernes og vores 

forventninger og indhold af aktiviterne 



projektet i 

fremtiden?  

Hvad er jeres 

samlede 

vurdering af 

projektets forløb 

i forhold til de 

opstillede 

projektmål?  

Alt i alt nogle fantastiske arrangementer som vi har lært meget af og erfaringerne vil 

blive brugt i det fremtidige samarbejde 

Hvad er jeres samlede vurdering af projektets forløb i forhold til de opstillede 

projektmål? 

hvad er de 

væsentligste 

erfaringer fra 

projektet i 

forhold til 

højskolernes 

folkeoplysende 

arbejde?  

At forventningsafstemme og koordinere i forhold til projektets samarbejdspartnere 

Har I yderligere 

kommentarer ift 

projektets forløb 

eller til 

puljemidlerne 

generelt?  

Vi er meget taknemmelige for støtten 

 
 


