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Skriftlig årsberetning for Folkevirke for 2011 
 

 

Folkeoplysning - Folkelig - Frivillig – For-

ståelse – Fordybelse – og så selvfølgelig 

Folkevirke. 

Ja, F’erne står i kø, når man taler om Folke-

virke. Sådan har det også været gennem hele 

2011, hvor Folkevirke har været engageret i 

rigtig mange aktiviteter inden for det folke-

oplysende område. 

Denne skriftlige årsberetning afspejler en 

væsentlig del af Folkevirkes aktiviteter landet 

over. 

For forretningsudvalget har det været glæde-

ligt, at Folkevirke-kredse landet over har 

været så aktive og har haft så mange ildsjæle, 

som har haft lyst til at engagere sig i møderne 

og debatterne. 

Et af Folkevirkes særkender er netop den åbne 

dør med den fordomsfrie debat, som kan væk-

ke til eftertanke og fordybelse. En debat, som 

kan springe ud af det aktuelle møde, et oplæg, 

et foredrag eller artikler fra aviser, bøger eller 

fra naturligvis Folkevirkes eget kulturtids-

skrift ”Folkevirke”. 

2011 har været et aktivt Folkevirkeår med 

mange arrangementer. Den røde tråd har 

naturligvis været det folkeoplysende aspekt 

med vægt på studiekredse og med emner 

inden for Folkevirkes tre hovedområder: Den 

sociale, kulturelle og politiske folkeoplysning. 

Desuden bør det fremhæves, at Folkevirke har 

fastholdt fokus på integration og også haft et 

internationalt udsyn med deltagelse i bl.a. det 

EU-støttede projekt ”Cultural integration”. Et 

projekt, hvor folkeoplysere fra Tyrkiet er ko-

ordinatorer, og hvor der desuden deltagere 

folkeoplysere fra Storbritannien, Spanien, 

Frankrig, Polen og Tjekkiet. 

I løbet af 2011 har repræsentanter for 

Folkevirke deltaget i projektmøder i Stor-

britannien og Tjekkiet og desuden selv været 

vært for et stort projektmøde i februar. 

Integrationsfokus har udmøntet sig i flere 

spændende møder og samarbejder med for-

skellige foreninger, hvor nydanskere er 

medlemmer. Her har temaerne været både 

inden for det sociale, kulturelle og politiske 

område. 

 

 

Folkevirke er repræsenteret på projektets 

fælles hjemmeside, ligesom der fra 

Folkevirkes egen hjemmeside kan 

downloades inspirationsmateriale, som er 

udarbejdet i forbindelse med EU-projektet.  

Det drejer sig bl.a. om: 

 

 Debathæftet ”Kulturel integration”, 

som foreligger på foruden dansk også 

engelsk, fransk, spansk, polsk, 

tjekkisk og tyrkisk. 

 Debathæftet ”Hverdagens demokrati”, 

som foreligger på foruden dansk også 

på engelsk og fransk. 

 

Begge fokusområder har været med til at 

videreudvikle Folkevirke og givet inspiration  

til nye metoder og debatformer, derfor vil 

Folkevirke også i 2012 og årene fremover 

arbejde med temaer, som kan udvikle Folke-

virke og dermed sikre Folkevirke en synlig og 

interessant plads på den folkeoplysende 

scene. 

Meget er under forandring i disse år og intet 

tages længere for givet, derfor må Folkevirke 

heller ikke hvile på laurbærrene og blot køre 

videre som om verden står stille. Det kan 

være svært at forny sig – og hvis deltagerne er 

tilfredse, så synes man måske heller ikke, at 

det er nødvendigt. Men pludselig står man 

måske i en situation, hvor det pludselig viser 

sig at være nødvendigt, og så kan tiden være 

knap. 

Så derfor er det vigtigt, at vi i Folkevirke hele 

tiden tager pejling af fremtiden. Det har 

Folkevirke forsøgt at gøre gennem de seneste 

år, hvor der hvert år har været holdt et ”midt-

vejsmøde” for kredsrepræsentanter. Senest 

arrangerede Folkevirke et inspirationsmøde i 

august 2011 på Rødding Højskole, hvor 

Christel Sonne Rasmussen var den inspi-

rerende moderator og den, som fik deltagerne 

til at tænke nyt og få anderledes ideer til kom-

mende møder. 

Det var et weekendmøde, som også gav 

Folkevirkes forretningsudvalg mange forslag 
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med hjem, som siden har været drøftet og 

bearbejdet i forretningsudvalget. 

For at sikre en fortsat udvikling af Folkevirke 

planlægges lige nu et møde, som skal holdes i 

sensommeren 2012 – formentlig i det midt-

jyske område, så lokale Folkevirkekredse kan 

være med til at sikre en lokal forankring. 

 

Kontoret 

En af krumtappene i Folkevirkes 

administrative arbejde er Folkevirkes kontor. 

Her har Folkevirkes konsulent Susanne Tarp 

gennem hele 2011 arbejdet intenst på at om-

sætte mange ideer til virkelighed og også sik-

ret en god økonomi til de mange projekter. 

Desuden har Susanne Tarp været den, der har 

talt med folkevirkere og andre interesserede, 

som bl.a. har søgt råd og vejledning om ud-

vikling af projekter. 

Folkevirkes næstformand Jeanne Bau-Madsen 

har i sidste halvdel af 2011 også arbejdet en 

del på Folkevirkes kontor – hun har fortrins-

vis taget sig af udvikling af internationale 

projekter og udarbejdelse af pædagogisk 

inspirationsmateriale. 

 

Hjemmeside 

Folkevirkes hjemmeside er kommet ind i en 

god gænge, og de fleste kredse sørger nu selv 

for at opdatere deres egne sider, så interes-

serede altid kan finde aktuelle informationer 

på hjemmesiden. 

I forretningsudvalget er vi opmærksomme på, 

at der altid er plads til forbedringer, så vi kig-

ger med jævne mellemrum på, hvordan 

siderne kan gøres mere interessante og 

læsevenlige. 

Et af hjemmesidens svage punkter er illustra-

tionerne. Det er svært at finde egnede fotos, 

da Folkevirke ikke har råd til at hyre egen 

fotograf til at tage nye billeder og heller ikke 

har råd til at købe arkivbilleder. Derfor opfor-

dres alle til at sende egnede billeder til Folke-

virke – det kan være sjove og ”skæve” bille-

der fra møder, eller det kan være smukke 

genre-fotos, som kan passe til de mange sider, 

som Folkevirkes hjemmesider består af. 

 

Økonomi 

Folkevirke har lige som de fleste af landets 

folkeoplysende foreninger også mærket krisen 

– økonomisk smalhals, stigende porto og 

manglen på frivillige til de mange opgaver, 

som skal udføres. 

Men heldigvis ser det ud til, at Folkevirke har 

kunnet manøvrere gennem de oprørte vande 

og er kommet tørskoet i land, for nu at blive 

lidt i det maritime billede. 

Flere foreninger har måttet dreje nøglen i 

2011 eller har måttet skrue gevaldigt ned for 

blusset.  

Folkevirke har kunnet fastholde sit aktivitets-

niveau, selv om det har krævet megen omhu 

og tungen har skullet holdes lige i munden. 

Det har da også kun kunnet lade sig gøre, 

fordi så mange folkevirkere virkelig har 

ønsket, at det har skullet lykkes for Folke-

virke. 

Derfor skal der også lyde en meget stor tak til 

alle de folkevirkere, som i årets løb har bakket 

op om Folkevirke! 

 

Desuden skal der rettes en tak til de 

offentlige myndigheder, private fonde og 

privatpersoner, som gennem 2011 har 

været med til at sikre Folkevirkes økonomi 

og dermed sikret mulighed for at gennem-

føre de mange aktiviteter! 

 

 

Vel mødt til nye aktiviteter i Folkevirke i 

2012! 

 

 

 

På forretningsudvalgets vegne 

Anemarie Balle, formand for Folkevirke 
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Skriftlig beretning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” 
 

 
 

Kulturtidsskriftet ”Folkevirke” er fortsat inde 

i en god gænge og har gennem 2011 fastholdt 

at udgive fire temablade i løbet af året. 

Temabladene skal fungere som inspiration og 

give anledning til fordybelse og eftertanke i 

en flimrende mediehverdag, hvor det ofte er 

de korte og fængende overskrifter – de 

såkaldte ”one-liners” -, der sætter dags-

ordenen. 

Tilbagemeldingerne på temabladene viser da 

også, at rigtig mange benytter bladene som 

springbrændt til en efterfølgende debat i bl.a. 

studiekredsene, ligesom skoler og læsekredse 

kan finde inspiration til det videre arbejde i 

bladene. 

 

Planlægning 

Temaerne til årets fire numre skal planlægges 

i god tid, da det er nødvendigt at søge om 

økonomisk støtte til de enkelte numre. Folke-

virke har et godt samarbejde med Aars 

Bogtrykkeri, og har også fået en fornuftig, 

økonomisk aftale. Desuden er der mange 

abonnenter, men alligevel er det nødvendigt 

med ekstra støtte for at udgive bladet.  

Dertil kommer nogle blodige portoudgifter, 

som ikke er til at slippe af med. Folkevirke  

 

har gennem mange år forsøgt at finde billigere 

alternativer, men det er ikke muligt med det 

forholdsvise lave oplag på 1.200, og hvor 

abonnenter er fordelt over hele landet. 

Så når årets temaer skal fastlægges, skal der 

både drøftes relevans og aktualitet af de 

mange forslag, som kommer fra både redak-

tionen selv, forretningsudvalget og aktive 

folkevirkere landet over. Desuden skal der 

skeles til muligheder for at søge om tilskud og 

så den tidshorisont, der arbejdes med i bl.a. 

fondssammenhænge. Flere fonde har blot en 

eller to årlige ansøgningsfrister. 

Så samlet set er det et større puslespil, der 

skal gå op. 

 

Informationer om Folkevirke 

Foruden det aktuelle tema rummer de enkelte 

blade også kortere artikler og informationer 

om, hvad der sker rundt om i Folkevirkes 

kredse samt om de større aktiviteter, som 

planlægges centralt. 

 

Elektronisk platform 

For at sikre en hurtig information til aktive 

folkevirkere lægges de fleste af informa-

tionerne om aktiviteter hurtigt på Folkevirkes 

hjemmeside, så de er tilgængelige for alle. 

Der har vist sig en stigende interesse for at 

koble de trykte informationer sammen med de 

elektroniske. Det kan som nævnt ske via 

Folkevirkes hjemmeside – www.folkevirke.dk 

-, men en mere målrettet information kan ske 

via et nyhedsbrev. 

Den ide arbejder vi med i øjeblikket, og den 

mulighed er allerede varslet på Folkevirkes 

hjemmeside. 

Et nyhedsbrev kan være et godt supplement til 

de trykte informationer. De kan skræddersys 

til medlemmerne og gå i dybden, sådan som 

medlemmerne ønsker det. 

Dermed kan medlemmerne få en hurtig 

orientering uden at det kræver væsentligt 

ekstra arbejdskraft på Folkevirkes kontor eller 

http://www.folkevirke.dk/
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ekstra økonomiske udgifter, sådan som en 

brevudsendelse ville gøre det. Med papir-

udgaverne er der udgifter til papir, kopiering, 

porto og så den fysiske tid med at pakke de 

mange breve. 

Så den elektroniske kommunikation har store 

fordele, men indtil videre tyder alt på, at den 

ikke også kan omfatte selve bladet. Det er en 

mulighed, der jævnligt er oppe at vende i bl.a. 

Folkevirkes forretningsudvalg af bl.a. øko-

nomiske grunde, men den falder hver gang. 

Der er enighed om, at tidsskriftet ”Folke-

virke” har en sådan karakter, at det ikke egner 

sig til kun at blive læst på nettet. Den trykte 

udgave rummer en kvalitet, som lægger op til 

at blive gemt på boghylden og dermed at 

kunne tages frem flere gange – også længe 

efter, at den er trykt.  

Mange folkevirkere har da også årtiers 

årgange stående på reolen. 

Den gemmeværdi kan man aldrig opnå ved 

alene at lægge bladet på nettet.  

Derfor fastholder Folkevirke sin trykte ud-

gave sideløbende med, at bladet naturligvis 

kan læses på pdf på nettet og dermed også 

virke som inspiration for nye læsere, sådan 

som vi kan se, at det bliver året igennem.  

 

 
 

Kommende temaer 

Planlægningen af udgivelser for året 2012 er 

allerede i fuld gang. Årets første nummer er i 

skrivende stund allerede udkommet. Det hav-

de temaet ”Europæisk identitet”.  

Årets næste udgivelse skal lægge på til 

Folkemødet på Bornholm, hvor Folkevirke 

har besluttet at deltage aktive med flere 

arrangementer på både den folkelige talerstol 

”Speakers Corner” og i folkeoplysningens 

telt. 

”Folkevirke” nr. 3 2012 er så småt ved at 

blive planlagt. Det skal sætte fokus på bl.a. 

den tredje alders boformer og de særlige 

hensyn, der skal tages. 

Men selv om planlægningen allerede er langt, 

så modtager redaktionen gerne forslag til 

kommende temaer, ligesom der er åben for 

gæsteredaktører, som skal få al mulig støtte 

og hjælp til opgaven! 

 

God læselyst!! 

 

Annemarie Balle, 

redaktør af ”Folkevirke” 
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Index 

 

Folkevirke har i 2011 udgivet følgende numre: 

 

Folkevirke 1 2011: 

Tema "Storytelling - en kulturel 

brobygger" 

Indhold: ”Tanzania – et land i bevægelse”; 

”En hverdag under forandring med bevarelse 

af kulturelle værdier”; Børn med kulturel 

identitet”; ”Storytelling i Tanzania”; ”Kvinder 

som kulturbærere”; ”Dansk kvindeprojekt på 

Zanzibar: Kulturel platform giver kvinder 

økonomisk sikkerhed”; ”Kulturarven er vigtig 

for et folks identitet”; ”Giver myter og amu-

letter liv”; ”Dejlige feriedage” og 

boganmeldelse: »Gal Mands Værk«. 

 

Folkevirke 2 2011 

Tema ”Kulturmøde” 

Indhold: ”Hvad er kultur?”; ”Kulturernes 

forskellighed: Sammenligning af forskellige 

kulturer”; ”Kulturmøde over grænserne”; 

”Nye og gamle mindretal i Europa”; ”Hvad er 

forskellen? Hvorfor skal der skelnes?”; 

»Kulturmødet« som en mulighed og løsning”; 

”En flygtning kommer til Danmark”; 

”Ghettodannelse i Danmark”; ”Repræsen-

tantskabsmøde i Folkevirke: Dialogen i 

højsædet”; ”Studietur til Slesvig”; ”Lærerigt 

samarbejde”; Provokationer og inspiration” 

og ”Kulturelle inspirationsdage”. 

 

 

 

 

Folkevirke 3 2011 

 

Tema: ”Kultur og religion” 

Indhold: ”Civilisation, kultur og religion – en 

levende vekselvirkning”; ”Tolerance og dia-

log”; ”Virkeligheden er mangfoldig i Køben-

havn er det et plus”; ”Katolsk mildhed versus 

protestantisk strenghed”; ”Hverdagens reli-

giøse islæt”; ”Religion og forståelse”; 

”Kulturelt møde med Slesvig”; ”Kvinde-

stemmer '12”; ”Hjortebrøl, kongejagt og 

spætteliv”; ”Stærke kvinder – nye idéer” og 

”Visions-weekend på Rødding Højskole: 

Visioner, værdier, småkager”. 

 

Folkevirke 4 2011 

Tema: ”Ordenes mangfoldighed” 

Indhold: ”Ordet fred” digt af Benny 

Andersen; ”Kamp, krav og kontrol eller 

tolerance, tro og tillid”; ”Orddrillerier”; 

Spændende europæiske bud på kulturel inte-

gration”; ”Nedbryde barrierer og bygge bro”; 

”En drøm, der kun forbliver en drøm, er en 

løgn”; ”Flere piger i skole” og ”Kulturelle 

oplevelser”. 
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En drøm, der kun forbliver en drøm, er en løgn 

 

- Sådan lød oplægget fra Christel Sonne Rasmussen, da folkevirkere i august 

mødtes for at drøfte Folkevirkes fremtidige satsninger 

 

Christel Sonne Rasmussen, som har skrevet 

bogen ”Motivation. Drømme og længsler” 

lagde ud med at spørge, hvad vores motiv for 

at bevæge os i grunden er. Hun pegede på to 

drivkræfter, nemlig: 

 Væk fra noget 

 Hen mod noget. 

 

"Væk fra"-motivet er den vigtigste kraft, og 

den der får os til at gøre noget. Det er, når 

man siger: "Jeg vil ikke have det sådan læn-

gere", at der sker noget, men sommetider kan 

det være svært at tænke positivt. 

”Hen mod noget”-motivationen er, når man 

siger, at ”Nu vil man gøre noget!”  

Når man laver store forandringer og er meget 

afklaret om, hvad man ikke vil. Forvent-

ningens glæde er god og lys og genererer 

energi. Så kan vi sætte noget i gang. Folke-

virke, nu skal det virke! 

Det er kun virkeligheden, der virker - der 

kommer indspark fra virkeligheden ude fra 

eller inde fra én selv. Det vil jeg egentlig 

gerne - flyttes til "det vil jeg".  

Den første sætning åbner for, at man kan 

fortryde, hvis der viser sig forhindringer. 

Forandringer kræver vilje, som B.S. 

Christiansen har udtrykt det, men det er ikke 

nok, der skal også være bl.a. nysgerrighed, 

sagde Christel Sonne Rasmussen, for 

virkeligheden er medspiller. 

 

 

Bag vilje ligger der et ønske eller en drøm.  

For, pointerede Christel Sonne Rasmussen, 

alt, hvad vi har nået, er startet med en drøm 

eller en længsel. Man skal finde et vil-sted 

inde i sig selv, hvis det skal blive til noget.  

 

Målsætning 

Held, lykke og succes er ikke bare en størrelse 

- det handler ikke bare om at være heldig, 

men man skal placere sig der, hvor heldet kan 

finde én, lød det fra Christel Sonne 

Rasmussen. 

Man skal sætte sig mål og skrive sine mål 

ned, for det er mere forpligtende. Al mål-
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sætning skal være klar, tydeligt og omsæt-

teligt. Desuden skal målene være positivt 

formulerede: 

 Tro på du kan nå dit mål – ”det kan 

jeg lykkes med”. 

 Entusiasme. Når man fortæller om sit 

mål, skal man udstråle begejstring og 

entusiasme. Alle stærke tilstande vil 

sprede sig. 

 Vedholdenhed. En udfordring for 

mange - hver dag at gøre lidt og 

signalere til andre. Søg hjælp fra 

andre, så man bliver holdt fast i 

målsætningen. 

 Netværk. Det må ikke kun være dig 

der ved, du har et mål - der er nogle, 

der skal vide det. Man motiveres og 

forpligtes anderledes, når andre også 

kender til ens mål: Der skal mere til at 

lade være. 

 

I forlængelse af disse stikord, skal man også 

huske på målsætningsmodellen SMART 

S: Specifikt - ikke kun abstrakt. Målet må 

ikke være for detaljeret. 

M: Målet skal være målbart. Hvordan ved vi, 

vi er undervejs? at vi er på rette vej? 

A: Attraktivt/andre. Hvor vigtigt er det at nå 

dette mål? På en skala fra et til ti, skal vi ligge 

over fem for at det bliver til noget. Hvilke 

andre vil dette indvirke på? Man kan blive 

nødt til at ændre en målsætning, fordi det 

indvirker på andre. 

R: Realistisk. Hvor realistisk er dette mål? 

Hvis der kommer problemer, hvad gør vi så?  

T: Tidsrammen. Hvornår ønsker vi senest, 

målet skal være nået? Man skal være forsigtig 

med at sætte en tidsramme, der ikke er 

realistisk. Man skal måske justere målene 

undervejs. 

 

Visioner 

Visioner og holdninger som skal føre til 

ændringer. Hvis man ønsker forandringer, 

skal man igennem 3 faser: 

1. Drømmefasen - drømmeren 

2. Kill your darlings - kritikeren 

3. Forandringer skal være 

                      realistiske - realisten   

 

Derefter var der spændende en iderunde om: 

Hvad nu hvis? – der ingen begrænsninger var, 

hvor ville du ønske Folkevirke var om et år? 

Der blev givet mange bud - bl.a.: 

o at Folkevirke fik flere medlemmer 

(yngre), 

o at vores arrangementer var bedre end 

andres,  

o at konsulenten var på kontoret hver 

dag og have overskud til at tage ud i 

landet, 

o at konsulenten kunne skabe 

køkkenbordssamtaler ikke kun om 

litteratur, men også emner som kultur 

og livet i Danmark. Skal også rettes 

mod nydanskere, 

o at vi var mere kendt og kom ud med 

vores budskab i fx lokalpressen og i 

dagbladsannoncer, 

o at Folkevirke arrangerede 

dagligstuemøder, 

o at Folkevirke styrkede fællesskabet, så 

vi alle blev en del af et fælles projekt, 

o at kontoret blev styrket for at styrke 

sammenholdet, 

o at vandrelærere/konsulenter tog ud i 

yderdistrikterne med gode ideer. Vi 

skal starte fra bunden – ved 

køkkenbordet med undervisning i at 
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danne kredse. Opgaven skal være at 

finde en leder, der kan samle en 

gruppe og medinddrage nydanskere. 

Behovet findes også i de store byer, 

o at Folkevirke fokuserede på kvinder 

både i EU og blandt nydanskere.  

o at hjemmesiderne fra Dansk 

Kvindesamfund og Folkevirke 

arbejdede sammen. 

o at vi havde flere fælles projekter på 

tværs af landsdelene.  

 

Derefter udspandt der sig en idedebat om, 

hvor Folkevirke skal lægge sit fokus næste år 

eller næste halvår? Her blev der en meget 

livlig debat, og der blev især fokuseret på: 

 

o Flere nye medlemmer, men også 

værne om de gamle: Medlemspleje! 

o Man bør lave noget andet end 

litteratur i de store kredse fx Roskilde.  

o Vi skal gøre noget mere ud af vores 

digitale kommunikation. 

o Mere synlighed omkring de 

internationale projekter. 

o Lave mere moderne projekter, der 

kunne interessere yngre, som fx musik 

– måske etnisk og foredrag. Kontakt 

musikskoler og konservatorieelever. 

o Forsøge at få lokale arrangementer ind 

under Folkevirke. 

o Vigtig med vidensdeling kredsene 

imellem med kontoret som 

omdrejningspunkt. 

o Vi bør oprette en database med gode 

ideer - en idébank med 

foredragsholdere - med kontoret som 

samlende kraft. Vi skal vide mere om 

hinanden kredsene imellem. 

o Folkevirke på landsplan (kontoret i 

København) skal inddrage kredsene 

tidligt i projektforløb, hvis de skal 

være interesserede i at være med. 

o Brug Facebook!  

o Opret blog. 

o Hvis vi tiltrækker unge mennesker, 

skal vi have noget at tilbyde dem.  

o Projekterne skal bl.a. udbydes på 

Facebook: Vil I være med? 

 

Derefter var deltagerne igennem en idedebat 

om, hvad Folkevirke vil undgå. Her blev bl.a. 

peget på: 

o Væk fra vanetænkning 

o At være hinanden nok i kredsene 

o Undgå spredning mellem det lokale og 

det centrale 

o At kontoret kun er åbent om 

mandagen 

o For få deltagere 

o Selvtilfredshed 

o Vi skal ikke skrive: Desværre kom der 

for få til mødet. 

 

Efter en spændende visions-weekend kunne 

deltagerne vende hjem til deres lokale 

netværk og kredse for at gøre brug af 

weekendens inspiration. Ingen tvivl om, at 

folkevirkere har fået mange gode ideer til nye 

aktiviteter, som mange kan få glæde af i de 

kommende måneder - ja, år. 

Folkevirke er nu kommet på Facebook og 

arbejder med at etablere et nyhedsbrev, så 

folkevirkebrugere hurtigt kan få besked om 

møder og nye aktiviteter landet over. 

 

Jeanne Bau-Madsen 
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Lærerigt samarbejde 
 

Folkevirke er nu halvandet år inde i det spændende samarbejde med seks andre 

folkeoplysere i Europa 

 

 

 

Under overskriften ”Cultural integration” har 

Folkevirke siden september 2010 samarbejdet 

med folkeoplysere fra seks andre europæiske 

lande – koordinatorerne fra Tyrkiet samt fol-

keoplysere fra Spanien, Frankrig, Stor-

britannien, Polen og Tjekkiet. 

Det introducerende møde blev holdt i Tyrkiet 

i efteråret 2010, og i februar 2011 var 

Folkevirke vært for 24 deltagere.  

Mødet i februar blev meget indholdsrigt. Det 

blev bl.a. til debatter om demokrati med tid-

ligere kulturminister Jytte Hilden på 

Christiansborg, møde med herboende grøn-

lændere i Grønlændernes hus, møde med 

nydanskere på Aktivitetscentret på Nørrebro 

og debatter om nydanskeres vilkår på Kilde-

vældskolen, hvor eleverne havde fremstillet 

en spændende video om Mjølnerparken. 

På Folkevirke blev debatterne uddybet og 

Folkevirkes debatformer – den åbne samtale  

 

og studiekredsformen – blev præsenteret og 

gennemprøvet. 

Især studiekredsmetoden, som ikke er udbredt 

i deltagerlandene, blev modtaget godt og er 

siden blevet afprøvet i hjemlandene. 

Forskellige metoder til at sikre en god og 

demokratisk debat blev præsenteret og også 

dem, blev deltagerne meget begejstret for. 

I midten af april mødtes repræsentanter for 

alle partnerlandene igen – denne gang i 

Peterborough i Storbritannien. 

Her kom der meget fine tilbagemeldinger fra 

det danske besøg – og samarbejdet blev ud-

bygget yderligere. 

De mange samtaler og debatter samles i 

hæfter, som interesserede kan rekvirere på 

Folkevirke og læse på Folkevirkes hjemme-

side. 

Desuden vil en del mødernes indhold blive 

brugt som baggrund for artikler i Folkevirke – 

bl.a. i dette temablad. 

I oktober mødtes partnerne i Ostrava i 

Tjekkiet. 

Projektets to sidste møder bliver i Marseille i 

januar 2012 og i Polen i maj 2012. 
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Om EU-projektets møde i Danmark: 

 

Fokus på dansk kultur og kulturel integration 
 

 

Under overskriften “Focus on national 

activities in the participating countries” 

orienterede repræsentanter fra partnerlandene 

om de aktiviteter, der er foregået siden seneste 

møde i Denizli, Tyrkiet i efteråret 2010.  

Det blev bl.a. nævnt, at projekttemaet 

”Cultural integration” var meget spændende 

at arbejde videre med lokalt, fordi det gav 

anledning til nye debatter med nye deltagere. 

Fra projektets tjekkiske partner blev det bl.a. 

nævnt, at det i kommunisttiden var usæd-

vanligt med debatter med og om andre 

kulturer. 

Den tyrkiske partner havde arrangeret flere 

kurser – bl.a. om kunst og et specialkursus 

med georgisk kunstner. 

Også i Tyrkiet havde projekttemaet været 

spændende at arbejde med og havde bl.a. gjort 

immigrant-grupperne mere synlige. Der bor 

omkring 4.000 immigranter i Denizli, lyder 

vurderingen fra Statistisk departement. 

Desuden blev der sat fokus på udvalgte em-

ner, som partnerlandene havde beskæftiget sig 

med. På forhånd havde alle fået hands-out af 

powerpointpræsentationerne. 

Hver præsentation var på ca. 10 minutter og 

derefter var der debat. 

Blandt de emner, der blev debatteret var 

afklaringer af, hvordan definitionerne af 

begreber som immigrant og nationalitet er. 

 

 

Det viste sig, at opfattelserne var meget 

forskellige, og der er også meget forskellige 

regler og love i de deltagende lande for netop 

immigranter og flygtninge. 

 

Kildevældskolen 

Møde på Kildevældskolen, hvor vice-

skoleinspektør Mette Andersen orienterede 

om integrationsarbejdet på skolen – både 

blandt eleverne og blandt forældre og andre, 

som har deres gang på skolen. 

Arbejdet har givet store resultater og bl.a. 

betydet, at to-sprogede elever – flygt-

ningebørn - har fået en bedre hverdag og også 

fagligt set har klaret sig bedre i skolen. 

Projekterne har desuden betydet, at der er 

færre elever der mobbes, ligesom alle elever 

er blevet mere åbne over for forskellig kul-

turel baggrund og dermed undgås en række 

konflikter. 

Et af projekterne har bestået af, at hver af de 

to-sprogede elever har fortalt deres flygt-

ningehistorie. Alle fortællinger er blevet 

samlet i en bog, som så har dannet baggrund 

for flere samtaler. Også dette tiltag har vist sig 

meget givende og har været med til at fore-

bygge konflikter. 

En 10. klasse havde arbejdet med temaet 

“Ghetto” og havde bl.a. optaget en video i 

Mjølnerparken – et sted, hvor flere end 80 
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procent af beboerne har en ikke-dansk bag-

grund. 

I den efterfølgende debat kom deltagerne igen 

ind på, hvordan de officielle definitioner af 

forskellige begreber er. Det drejer sig bl.a. om 

begreber som ghetto og indvandrer. 

 

Integration i København 

Om eftermiddagen var der planlagt et møde 

med den nyudnævnte integrationsborgmester i 

Københavns kommune Anna Mee Allerslev. 

Anna Mee Allerslev var desværre blevet syg, 

så i stedet blev det kommunikationschef Lene 

Holst Holmgård, som overtog arrangementet. 

Hun orienterede om de københavnske forhold 

og nævnte bl.a. kommunens klare ønsker om 

integration. At København er et sted, hvor alle 

skal føle sig hjemme og kunne føle sig trygge. 

I København er ca. 10 procent af indbyggerne 

ikke-etniske danskere. 

Fra politisk hold er der klare meldinger om, at 

forskellighed er en styrke, og der arbejdes 

meget målrettet på, at man skal benytte sig af 

en ordentlig dialog og samtale, da valget af 

ord kan være med til at ødelægge en god 

sameksistens. 

Københavns kommune har udarbejdet en 

fyldig pjece om kommunens integrations-

politik. Den findes på dansk og engelsk og 

kan ses via nedenstående link: 

http://www.kk.dk/Borger/~/media/00AE854D

2D66402085FACFEC247523DD.ashx  

 

Mødet på Københavns Rådhus sluttede med 

en rundvisning, som koncentrerede sig om de 

”demokratiske” områder – bl.a. Borger-

repræsentationens mødesal. 

 

Møde på Christiansborg 

I løbet af besøget I Danmark skulle deltagerne 

drøfte kulturel integration og demokratisk 

udvikling. Dette punkt kom også til at omfatte 

et spændende møde med tidligere kultur-

minister Jytte Hilden og en rundvisning på 

Christiansborg. 

Jytte Hilden fortalte lidt om sin baggrund og 

om vilkårene i dansk demokrati med mange 

mindretalsregeringer og nødvendigheden af 

kompromiser. 

Jytte Hilden nævnte desuden, at kultur 

afspejles i det daglige liv – i skoler og det 

mellemmenneskelige samvær. 

Desuden udtrykkes det i kunst, som kan 

opleves umiddelbart uden brug af over-

sættelser. 

For, som hun sagde, det er i det direkte møde, 

der udveksles flest bits. 

Jytte Hilden pegede desuden på, at 

integrationsdebatten af og til kan have nogle 

ubehagelige overtoner – både i Danmark og i 

resten af verden. En meget beklagelig udvik-

ling, da ingen nationer kan nøjes med at 

beskæftige sig med sig selv. Ingen kan lukke 

verden ude og hegne sig selv inde, så en åben 

dialog er nødvendig. 

 

Workshops 

Der blev holdt workshops om to hovedemner: 

- Immigration (Immigrants, where do they 

come from, and who are they?)  

- Democracy in daily life (Everyday 

democracy in schools, healthcare, job) 

 

Hver workshop varede omkring en halv time 

og efter en times gruppearbejde fremlagde 

hver gruppe hovedkonklusioner fra debatterne 

http://www.kk.dk/Borger/~/media/00AE854D2D66402085FACFEC247523DD.ashx
http://www.kk.dk/Borger/~/media/00AE854D2D66402085FACFEC247523DD.ashx
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og siden blev der indsamlet notater fra alle 

grupperne. 

 

Det grønlandske Hus 

Under besøget blev der også tid til et besøg I 

Det grønlandske Hus, hvor fokus I debatten 

var integration set med grønlandske øjne. 

Kulturmedarbejder og skuespiller Vivi 

Nielsen orienterede om Det Grønlandske hus 

og grønlændernes situation I Danmark. 

Der bor ca. 14.000 grønlændere i Danmark – 

og ca. 56.000 på Grønland. På Grønland er ca. 

10 procent af befolkningen udlændinge – de 

fleste er danskere. 

Om grønlændernes kulturelle identitet sagde 

Vivi Nielsen bl.a., at teknisk set var 

grønlænderne danske, men kulturelt set er de 

grønlændere – og at forskellen er meget stor. 

 

Aktivitetscenter på Nørrebro 

Både de danske og europæiske deltagere 

mødtes søndag formiddag I Aktivitetscentret 

på Nørrebro, hvor flere af de frivillige deltog I 

en levende debat og derefter viste rundt på 

center. 

Centeret ligger i et socialt og kriminelt 

belastet kvarter i Københavns nordlige del. 

Lokalerne er stillet til rådighed af Køben-

havns Kommune.  

Dette aktivitetscenter kører udelukkende på 

frivillig arbejdskraft. Eneste ansat er lederen 

og to deltidsansatte køkkenmedhjælpere. 

Centeret har ca. 700 besøgende om måneden 

fra hele København. På centeret kan man bl.a. 

lære edb og almindelige færdigheder på en pc, 

spille dukketeater, træne i stedets fitness-

center, få et måltid mad for en billig penge, få 

et bad og vaske sit tøj.  

 

Det tyske mindretal i Danmark 

For at belyse situationen for danske mindretal 

lagde Jan Diedrichsen op til debat. Han er 

både formand for det tyske mindretal i Dan-

mark og for foreningen for mindretal i 

Europa. Han orienterede om mindretallenes 

generelle forhold i Europa og nævnte bl.a., at 

der findes 373 nationale mindretal i Europa, 

og at der i Europa tales 90 forskellige sprog. 

Han nævnte, at der er store problemer med 

definitionen på mindretal. Nogle lande ar-

bejder med en definition, som siger, at hvis 

man har boet inden for et lands grænser i 

mere end 100 år, så kan man blive opfattet 

som en minoritet, mens andre arbejder med en 

definition, hvor det kræves, at man har boet i 

landet fra før den industrielle revolution. Er 

dette ikke tilfældet, så opfattes man som 

immigrant og ikke et mindretal. 

Desuden arbejdes med forskellige betegnelser 

– bl.a. nationale minoriteter, autonome 

minoriteter og immigranter. 

I Danmark har man kun et anerkendt 

mindretal – tyskerne. Øvrige opfattes som 

immigranter. 

I Tyskland anerkendes selv fjerde generation 

af tyrkiske indvandrere ikke som mindretal. 

Dertil kommer, at flere lande – bl.a. Frankrig 

– ikke har underskrevet to centrale chartre. 

Flere bakkede op om synspunktet, at sikring 

af mindretal gør lande og områder mere sikre 

og stabile. 

Jan Diedrichsen understregede, at han som 

talsmand for minoriteter var fortaler for 

rettigheder til mindretal og ikke for ændringer 

af eksisterende grænser. 
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Om EU-projektets møde i Peterbourgh: 

 

Givende workshops 

Fra den 16. til den 18. april deltog fire folke-

virkere i en møderække arrangeret af Counsil 

for Voluntary Service i Peterborough. Be-

søget var en del af EU-projektet ”Cultural 

Integration”, som Folkevirke har deltaget i 

siden 2010. 

Under vores ophold kom vi i kontakt med 

Peterboroughs mange forskellige kulturer. 

Byen har et stort muslimsk/pakistansk 

mindretal, som boede i en bestemt del af 

byen. De viste med stolthed deres moske 

frem. De havde selv samlet penge ind til 

byggeriet og her foregik mange ting. Blandt 

andet fortalte de, at de arbejdede for byrådet 

for at bringe forskellige etniske grupper i 

byen sammen. Således samlede de børn og 

unge fra alle religioner til lektiehjælp om 

eftermiddagen. Deres motto var DERIS – D 

for diversity (forskellighed), E for equality 

(lighed), R for respect (respekt), I for inte-

gration (integration) og S for sense of be-

longing (vise respekt for andre, som for sit 

eget/egne). 

Senere besøgte vi det italienske mindretal i 

deres kulturhus. De var kommet til byen i 

1950’erne for at arbejde med genopbygningen 

af England efter krigen. I dag er italienerne 

fuldt integreret og det var da også en italiener 

– Marco Cereste, som var valgt ”Leader of the 

Council”, som modtog os og fortalte det ita-

lienske mindretals historie. Hans stilling har 

vi ikke i Danmark, men svarer til formand for 

de folkevalgte på byens rådhus. 

 

Spændende workshop 

Søndag den 17. startede vi i et lokale på byens 

rådhus med at arbejde i en workshop - 

”Cultural Awareness Workshop”. To meget 

energiske damer - de var frivillige fra orga-

nisationen - havde planlagt emner og grupper, 

sørgede for oplæg, styrede plenum og sam-

lede konklusioner. Vi var omkring 30 del-

tagere fra de 7 partner-lande og derudover 

repræsentanter fra minoriteter i Peterborough. 

(Der er registreret 15). 

En af vores opgaver var: Fortæl om dit navn. 

Navne er vigtige for den enkelte. Det fortæller 

noget om personen fx religion og slægtstilhør.  

I en anden gruppe var spørgsmålet: Hvad er 

kultur?  

Alle forslag blev skrevet på små sedler, som 

blev hængt op på en fælles tavle. Efter alle 

grupperne havde hængt deres sedler op, sor-

terede mødelederne forslagene og resultatet 

blev diskuteret i plenum.  

En gruppe prøvede at finde ud af, hvad 

KULTUR er? Forsøg på en definition var: 

 Hele en persons levevis 

 Det lærte og delte: holdninger, 

værdier, overbevisninger, adfærd, 

vaner og forventninger i en gruppe 

eller organisation. 

 Noget, der ændrer sig over tid 
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Deltagerne kom med eksempler fra deres 

egen kulturer:  

 traditioner ved dødsfald 

 hvordan hilser man 

 arbejde i huset 

 samtale 

 mad og drikke 

 tøj 

 uddannelse.  

 

Til sidst blev alle forslag delt op i ting, der er 

ens og ting, der er forskellige. 

Senere på dagen blev vi modtaget på rådhuset 

og fotograferet til den lokale presse. 

 

Besøg på lokalradio 

På vores sidste dag besøgte vi en lokal 

radiostation. Her arbejdede Council for 

Voluntary Service i Peterborough med at 

producere radioudsendelser. En af vores 

værter var meget aktiv i dette arbejde og 

lavede et interview med nogle af os. Desuden 

fortalte han om vores besøg og vores projekt i 

en radioudsendelse, som er blevet sendt til os 

alle.  

Besøget i Peterborough var meget interessant. 

Vi fik en masse viden med hjem, som vi har 

brugt og vil bruge i vort fremtidige arbejde. 

Vi fik indtryk af en multietnisk by, som nok 

havde problemer, men at byen gjorde meget 

for at løse dem. Vi blev fortalt, at det var spe-

cielt for Peterborough at kom der nogle udefra 

for at lave ballade, stod alle borgere sammen 

på tværs af religioner. Dette kunne lade sig 

gøre, fordi borgerne i byen var meget 

tolerante. 

Desuden fik deltagerne et godt indblik i, 

hvordan integration kan ske på en succesfuld 

måde ved hjælp af indsats fra både kommune 

og private organisationer, så man undgår 

vrede og irritation på forskellige befolk-

ningsgrupper. 
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Om EU-projektets møde i Ostrava: 
 

Spændende europæiske bud 

på kulturel integration 
 

Fire fra Folkevirke var i oktober 2011 på 

studietur i Ostrava, som ligger i det østlige 

Tjekkiet. 

 

 
 

Det blev til et spændende møde, hvor de 

omkring 40 europæiske deltagere bl.a. hørte  

 

 

om romaernes - zigeunernes - forhold. Et par 

repræsentanter for romaerne i Ostrava fortalte 

om deres hverdag og de kulturelle udfor-

dringer, de havde, og senere besøgte deltag-

erne et boligområde med romaer, hvor de 

unge gav eksempler på typiske roma-sange og 

roma-danse. 

Romaerne er en minoritet, som har stor 

bevågenhed, og som bl.a. er repræsenteret i 

flere råd og styrelser, så deres stemmer bliver 

hørt, ligesom de har bedre muligheder for at 

gøre op med de mange fordomme, som 

forfølger dem. 

 

Polsk mindretal 

Et af de store mindretal i Tjekkiet er naturligt 

nok polakker, da Tjekkiets grænser op til 

Polen. 

Ja, mere end det.  

I grænsebyen Tesina/Cieszyn går lande-

grænsen midt ned gennem byen. Det er  

 

 

 

 

floden, som løber gennem byen, som danner 

landegrænsen. 

Under besøg i byen fik deltagerne et godt 

indblik i, hvordan de to nationer tackler  

udfordringerne. På den tjekkiske side er alle 

gadenavne skrevet på både tjekkisk og polsk, 

så ingen at de to nationer skal føle sig frem-

mede. Tjekkiet har i øvrigt en lov, som giver 

andre byer med store mindretal samme 

mulighed. 

Desuden blev der peget på en række andre 

minoritetsrettigheder som fx, at minoritets-

grupper har ret til at have navne på deres eget 

sprog, at de må bruge deres eget sprog i of-

fentlige sammenhænge, og at de er sikret 

uddannelse på eget sprog. 

På den polske side fastholdes det, at byen er 

polsk, og gadenavnene skrives udelukkende 

på polsk. 

Men bortset fra de små forskelle, så er det i 

dag fred og harmoni, som præger de to natio-

ners sameksistens. En fred, som er blevet 

yderligere forstærket efter at begge lande blev 

optaget i EU i 2004. Her blev gammelt nag 

for alvor lagt bag sig, og stridighederne fra 

Warszawapagtens dage endegyldigt begravet. 

På den historiske grund i Tesina/Cieszyn blev 

der arrangeret en spændende workshop med 

fokus på forskelligheder. Her blev det bl.a. 

meget tydeligt, hvor forskelligt mange be-

greber opfattes og fortolkes, ligesom en række 

ord har indbyggede og uudtalte holdninger. 

Det blev en lærerig eftermiddag, hvor åben-

hed og fordomsfrihed kom til at være i fokus. 

 

Annemarie Balle 
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Provokationer og inspiration 

 

Folkevirke arrangerede ”Kvindestemmer” for femte gang 

 

En lørdag eftermiddag i marts fyldt med 

musik, litteratur og kunst er efterhånden 

blevet en tradition. Lørdag den 19. marts 2011 

arrangerede Folkevirke i samarbejde med 

Dansk Blindesamfunds Kvinder og Kvinder i 

musik ”Kvindestemmer” for femte gang.  

Forårets arrangement blev holdt i JazzHouse, 

hvor de musikalske, litterære og kunstneriske 

indslag vekslede. 

En fantastisk eftermiddag, hvor alle sanser 

blev bombarderet – og hvor der blev rigelig 

mulighed for inspiration og eftertanke. 

”Kvindestemmer” falder fint i tråd med de 

mange aktiviteter, som sker i Folkevirke, og 

det er da også tydeligt, at flere kredse efter-

følgende får lyst til at læse flere bøger af de 

forfattere, som har optrådt. 

Forårets ”Kvindestemmer” blev indledt med 

en oplæsning af forfatteren og storvildts-

jægeren Natasja Illum Berg, som bl.a. læste 

op af en af sine bøger, som foregår i netop 

Tanzania, hvor Natasja Illum Berg bor og en 

stor del af året også arbejder som storvildts-

jæger og guide for udenlandske jægere, som 

besøger Tanzania. 

Saxofonisten Mette Ott optrådte for anden 

gang på ”Kvindestemmer”. Et fantastisk 

gensyn, hvor Mette Ott spillede sammen med 

Soma Allpass, Caroline Leander og Ann 

Falden. De spillede musik fra deres kom-

mende cd ”Prayers for my Soul”. Gensyns-

glæden var så stor, at Mette Ott måtte give 

flere ekstranumre, inden hun fik lov til at gå  

 

ned fra scenen med en opfordring om, at den 

varslede cd snart måtte udkomme. 

 

 

Instruktør og teaterleder for Hotel Pro Forma 

Kirsten Dehlholm gik derefter på scenen for 

at at give tilhørerne et indblik i Hotel Pro For-

mas særlige univers. Det blev en fantastisk 

halv time, hvor Kirsten Dehlholm medrivende 

kunne fortælle om sine ideer og også vise klip 

fra forskellige forestillinger som fx den eneste 

”Ellen” samt ”Orfeo” og fra indvielsen af 

Kunstmuseet Aros. 

Efter pausen gik forfatteren Irmelin Prehn på 

scenen. Hun læste flere af sine digte fra 

digtsamlingen ”Nogle ting om inventar og 
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transport” op. En oplæsning som tydeligt 

afslørede hendes rødder fra den århusianske 

og københavnske oplæsnings- og poetryscene 

og som var meget morsom. 

Sangeren Kendra Lou gav flere smagsprøver 

fra sin debut-cd ”To the end of the World” – 

en fantastisk sangstemme, som pianisten 

Simon Linnert forstod at give den fornødne 

plads. 

Forfatteren Annette Kraul sluttede efter-

middagen af med en oplæsning af sin nyeste 

bog ”En meget lykkelig mand”.  

Her kunne man høre nogle spændende lyd-

billeder og et spændstigt sprog, som viste, at 

det er helt fortjent, at Annette Kraul i 2009 

modtog statens Kunstfonds legat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagen blev bakket op med mange gæster, 

som dagen igennem gav udtryk for, at 

”Kvindestemmer” er en spændende fornyelse 

hos Folkevirke – og som fortjener at blive 

gennemført hvert år. 

 

Men de mange roser og de mange gæster er 

der også basis for at planlægge 

”Kvindestemmer” i 2012. 

Arrangørgruppen er allerede gået i gang og 

har allerede lagt sig fast på, at ”Kvinde-

stemmer ’12” skal holdes lørdag den 24. 

marts kl. 12.30 – 17. 

 

Annemarie Balle 
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Historisk rundtur 

 

Forud for Folkevirke årlige repræsen-

tantskabsmøde blev der arrangeret en 

spændende rundtur i Frederiksstaden. 

Folkevirke havde allieret sig med den kyndige 

guide Pia Camron, som levendegjorde det 

historiske stof. 

Turen startede ved ankeret i Nyhavn, hvor 

introduktionen blev akkompagneret af musik 

fra Den kgl. Livgarde, som trak op i bag-

grunden. 

Derefter kunne deltagerne i det smukke  

forårsvejr nyde de historiske steder. Der blev  

 

 

bl.a. gjort holdt ved de historiske huse på 

vejen, og der blev tid til en rundtur i  

Garnisonskirken, hvor organisten spillede, så 

man kunne opleve den fantastiske akustik, en 

rundtur i Marmorkirken og et besøg på det 

lille Amalienborg Museum med så mange 

historiske minder. 

Kaffe og hjemmebagt æbletærte blev nydt i 

den nærliggende Café Oscar og dagen blev 

rundet af med en hyggelig middag på en 

nærliggende italiensk restaurant. 

 

Annemarie Balle 
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Spændende efterårsdag i Dyrehaven 

med hjortebrøl og vekselvarme dyr 
 

Lørdag den 10. september 2011 kl. 10.00 

mødtes en flok folkevirkere ved den røde port 

i Klampenborg med naturvejleder Lars 

Rudfeld. Vejret var fint og turen gik mod 

Eremitagen. Alle havde fået udleveret Skov- 

og Naturstyrelsens brochure om Dyrehaven. 

Her var billeder af de tre hjortearter, der lever 

i Dyrehaven.  

Straks efter turens start blev vi fulgt af en 

sikahjort og børnene fandt hurtig ud af, at 

agern var dens livret. Lars fortalte, at den 

sansynligvis snart ville blive skudt af skovens 

folk, fordi den var alt for tam. 

I løbet af turen lærte vi træernes navne, 

skovens historie og så på interessante smådyr 

og planter. Børnene prøvede at holde en grøn 

frø og en salamander. De lærte, at dyrene er 

vekselvarme ved at holde dem i hånden. 

Håndens varme betød, at dyrenes temperatur 

steg så meget, at de kunne flygte. 

Men det vigtigste var hjortene, og især 

kronhjortene var spændende. Vi så deres 

sølehuller og hørte hannerne brøle. En af de  

store hanner, som vi så helt nær, havde et 

kæmpe gevir, som var skævt. Han var meget  

ophidset, brølede og løb i retning af os, så vi 

skyndte os at gå videre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senere har jeg læst i avisen, at han hed Gan-

dalf og var 11 år. Han har for nylig været 

oppe at slås med en yngre kronhjort. Da 

Gandalfs gevir sad fast i en tornebusk, blev 

han stanget til døde.  

På Eremitagesletten så vi en flok dådyr - 

omkring 300 dyr. Lige før vi kom op til slottet 

fandt, vi et træ med et hul igennem stammen. 

Lars fortalte, at det var en gammel overtro, at 

man måtte ønske, hvis man kunne komme 

igennem hullet. Det kunne alle børnene, men 

de voksne måtte nøjes med at se på. 

Selvom vi havde regnet med, at turen ville 

tage to timer, var der næsten gået tre, da vi 

nåede til Peter Leips Hus. 

Lars Rudfeld var som sædvanlig en spæn-

dende fortæller og har en enorm viden om  

både historie og alt, hvad der rører sig i 

dyrehaven. 

Jeanne Bau-Madsen
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Folkevirkes B/B-lejr 2011: 
 

Oplevelser og kreativitet fyldte efterårsferien 
 

For 35. gang har Folkevirke holdt en 

vellykket bedstemor/børnebørn-lejr i 

skolernes efterårsferie. I Vejby Fed ved 

Middelfart mødtes de 47 deltagere. 

Stedet er en DUI-Lejr, som ligger ved 

stranden og med en stor fodboldbane bag 

huset. Her tilbragte bedstemødre, to bedste-

fædre og 30 børn fem dejlige dage.  

Lejrlederen Helle Bruun havde gjort et stort 

arbejde forud, så både sportsdag og – som 

noget nyt – en værkstedsdag gav nogle gode 

og spændende oplevelser.  

Formålet med lejren var at bedsteforældre og 

børnebørn skulle tilbringe en uge med en 

masse frisk luft, leg og læring. 

Hele tirsdagen gik med sport og leg. En 

instruktør lærte bedsteforældrene nye  

sportsgrene og lege, som aktiverede børnene, 

så de fik rørt sig og afprøvet egne grænser. 

Legene krævede ikke et dyrt udstyr og var 

eksempler på, hvordan man kan røre sig og 

lege uden at anskaffe en mængde ting. Man 

kan bruge, hvad man finder i køkkenet eller i 

naturen. 

Som eksempel kan nævnes bowling, hvor 

kuglen er et hvidkålhoved og keglerne 

mælkekartoner fyldt med sand fra stranden. 

Denne dag afholder vi hvert år med nye em-

ner, da Folkevirke har erfaret, at de delta-

gende bedsteforældre – for ikke at nævne 

børnene - er meget glade for at få denne 

inspiration. Ideerne kan tages med hjem og 

bruges i mange andre forbindelser. 

Til sportsdagen deltog Michael Bruun. Han 

har altid nogle rigtige sjove ideer til, hvordan 

både børn og voksne kan få rørt sig. I år styr-

tede det ned da vi begyndte, men det stoppede 

hverken børn eller Michael Bruun, så bedste-

mødrene måtte finde paraplyerne frem. Vi 

spillede bl.a. blindefodbold og bowling med 

hvidkålshoveder, som skulle ramme nogle 

mælkekartoner med sand i. Om eftermid-
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dagen fortsatte vi med frisbee-rundbold og nu 

var det heldigvis blevet tørvejr. 

Onsdag var værkstedsdag. Dygtige bedste-

forældre stod i spidsen for forskellige værk-

steder: én underviste i square-dance, en 

formningslærer malede på lærred med akryl-

farve, i et andet værksted blev der fremstillet 

smykker. Udenfor blev der snittet med dolk, 

brændt bål og bagt snobrød. I spidsen for 

disse aktiviteter stod bedsteforældre, der var 

eksperter på området. De øvrige deltog som 

elever og fik på denne måde et kendskab til 

nogle teknikker og metoder, de kunne give 

videre i deres lokale kredse. 

Om aftenen var der natløb. Det foregik i lunt 

og klart vejr, så det var et eventyr af stjerner. 

Nogle så endda et stjerneskud! 

Torsdag var der festmiddag og optræden. 

Bedstemor Anna havde haft travlt hjemmefra 

med at klippe blomsterhoveder til alle. Disse 

skulle hver især dekorere, og da de blev lagt 

på guldduge blev det nogle meget flotte 

borde, hvor vi spiste flæskesteg og is. Efter 

middag var der optræden. Børnene havde øvet 

sig hele ugen, og det blev nogle meget festlige 

timer, før alle gik trætte i seng.  

Hele ugen igennem blev naturen omkring 

lejren udforsket af både gamle og unge. 

Materiale blev samlet på stranden eller i 

skoven, bestemt og brugt til bordpynt, udstil-

linger eller taget med hjem den sidste dag. 

Mange af børnene var bybørn, som fik et 

forhold og en glæde til naturen, som gælder 

for livet og bedsteforældrene fik mulighed for 

at fortælle, hvad de vidste, og hvad de havde 

oplevet i naturen. 

Fredag kørte vi hjem med en masse gode op-

levelser, nye venskaber og et ”På gensyn til 

næste år!” 

 

 

Jeanne Bau-Madsen, Folkevirkes 

næstformand 
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Beretninger fra Folkevirkes kredse 
 

 

REGION HOVEDSTADEN 
 

Bornholm 

 

Kontakt: 

Marianne Kofod Pedersen, Svanekevej 32, 

3740 Svaneke. Tlf. 56 49 21 65. 

 

 

Birkerød ØST 

Litteraturstudiekreds mødes hver 6. uge og 

planlægger fra gang til gang. 

 

Kontakt: 

Lis Timmermann, Nørrevang 1, 3460 

Birkerød, tlf. 45 81 37 60. 

 

 

København 

»På Folkevirke« 

 

Folkevirkes litteraturkreds ”på Folkevirke” i 

København 

Folkevirkes Litteraturkreds i København 

mødes gennem sæsonen 10 torsdage fra kl. 

12.00 – 14.30 i mødelokalet ”På Folkevirke”, 

Niels Hemmingsens Gade 10.3. 1153 

København K. 

Der er i gennemsnit i år 18 deltagere til 

studiekredsmøderne om litteratur. Det er et 

fint antal, når der skal drøftes emner på tværs 

i studiekredsen, men der kan godt deltager til 

et par stykker mere, hvis der er nogen, der har 

lyst til at være med til at læse og diskuterer 

bøger sammen med andre meget aktive og 

interesserede læsere. 

På skift kommer en af deltagerne med et 

aktuelt oplæg ud fra den valgte bog, hvorefter 

alle er meget aktive. Der kommer altid mange 

forskellige synspunkter frem i løbet af 

debatterne. 

Deltagerne vælger bøger for et halvt år ad 

gangen, så der er mulighed for at inddrage 

eventuelt nye og aktuelle emner. 

 

I 2011 har der med udgangspunkt følgende 

bøger været aktuelle debatter: 

 

13. januar: ”Renselsen” 

 

 

 

 

3. februar: ”Ned til hundene” 

3. marts: Dostojevskijs bøger 

24. marts: ”Hildegaard von Bingen” 

14. marts: Julia Butschkows bøger 

29. september: ”Hildegaard von Bingen” 

13. oktober: Kerstin Ekmans bøger 

10. november: ”Det dobbelte land” 

1. december: ”Det grædende træ” 

15. december: ”Elefantens rejse” 

 

Kontakt:  

Britta Poulsen, tlf. 46 36 56 32, e-mail: 

britta.poulsen@privat.dk. 

 

 

Københavns Vestegn 

 

Folkevirkes litteraturkreds på Københavns 

Vestegn har i 2010 været samlet seks gange. 

Folkevirkes litteraturkreds på Københavns 

Vestegn har haft et roligt år, præget af seks 

meget forskellige bøger, som er blevet 

grundigt debatteret af de ca. 12 deltagere. 

Hver bog bliver fremlagt og grundigt 

analyseret af et af medlemmerne - og så går 

diskussionen i gang!! 

Der kommer altid mange forskellige 

synspunkter frem i løbet af debatterne. 

Det forsøges hver gang at inddrage eventuelt 

nye og aktuelle emner. 

 

Første bog var "Apropo`Opa" af Julia 

Butsckow, der handler om hemmelighederne i 

en familie.  

Et tema der går igen i mange andre bøger, 

men altså her i en tysk familie. 

Anden bog var "Din Næstes hus" af Jette 

Kårsbøl om en arkitekt, der gennem et 

venskab med præsten i en lille by får ophold i 

præstegården og der indleder et katastrofalt 

forhold til præstens kone. 
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Tredie bog - "Kvindernes krig" - af Anna-

Kathrina Riebnitzsky er om Afghanistan. 

Forfatteren har i to omgange været 

udstationeret med de danske soldater, men 

mest arbejdet for kvinderne i Helmand-

provinsen. 

En ekstra dimension blev bygget på, da leder 

af træningen af det afghanske politi, Carl Erik 

Jensen, kom og fortalte om den del af det 

danske bidrag til en bedre fremtid for 

Afghanistan. 

Fjerde bog "Sne vil falde på sne som faldt" af 

Levi Henriksen. En ung mand har afsonet sin 

straf i fængslet og kommer nu hjem til sin lille 

landsby - hvor alt er anderledes og det er 

svært at blive accepteret. 

Femte bog - "En meget lykkelig mand" - af 

Annegrethe Kraul beskriver, hvor farligt det 

er at skulle leve op til et image om at have 

masser af penge og kunne gøre alt for sine 

venner, men prisen er høj! 

Sjette bog - "Siden blev det for pænt" - af 

Trisse Gejl. En journalist beskriver en fiktiv 

journalists liv og arbejde, der kommer til at 

indeholde for meget rødvin og skiftende 

forhold til mænd. 

Hver gang er der en af deltagerne, der 

bagefter siger" efter denne analyse, vil jeg 

hjem og læse bogen en gang mere" og det er 

jo efterfølgende en fin konklusion i en 

litteraturkreds. 

 

Ellen Kristiansen 

 

Kontakt: 

Ellen Kristiansen, Vegavænget 11, 2620 

Albertslund, tlf. 43 64 62 07 

 

 

Folkevirke i Lyngby 

 

Folkevirke i Lyngby har gennem 2011 haft 

flere aktiviteter for lærere, ledere og andre 

interesserede. 

Året blev indledt med kredsens forårsmøde, 

som endnu engang blev holdt på 

"Lindegården" i det gamle Lyngby. Datoen 

var den 26. marts, og emnet var Danmarks u-

landshjælp. 

Som formiddagens taler havde vi været så 

heldige at få fat i Anders Ladekarl, 

generalsekretær i  

Dansk Røde Kors, og en meget travl herre, 

der ankom direkte fra udlandet og måtte 

kæmpe med et kæmpe jetlag. Det kunne vi 

dog ikke mærke noget til - han fortalte livligt 

- og ledsaget af mange lysbilleder - om sit 20 

år lange engagement i hjælpearbejde i 105 

lande. 

Det kan synes som om Verden er blevet 

mindre og karastroferne mangedoblet over de 

seneste år; kendskabet til ulykkerne og der-

med mulighederne for at reagere på dem er i 

hvert fald blevet betydeligt større, men det 

skyldes i høj grad de nye medier som inter-

nettet og mobiltelefonen, der spreder oplys-

ningerne jorden over. Behovet for hjælpe-

arbejde er meget stort, og de seneste 

klimaforandringer har i høj grad bidraget 

hertil.   

Anders Ladekarls vej er gået via Danida til 

Røde Kors, som består af mange afdelinger 

overalt i Verden. Han fortalte om sit arbejde i 

og viste billeder fra mange af de lande han 

havde besøgt, bl.a. Bosnien og Albanien. Han 

så store ligheder med situationen i Libyen i 

dag. 

De forskellige afdelinger arbejder sammen 

om de store hjælpeaktioner, som hver koster 1 

mio. kr. 

Det var et lærerigt og meget interessant 

foredrag. 

Efter frokostpausen (det store pølsebord) fik 

vi besøg af Søren Christian Storvad, der er 

sognepræst ved Bistrup Kirke. Han meldte, at 

han ikke har praktisk kendskab til u-lands-

arbejde, men kun kan holde sig til hvad han 

har kunnet læse sig til. U-landshjælpen blev 

først aktuel efter 2.verdenskrig, og Søren 

Storvad så arbejdet som en form for skam 

over de industrielle landes udnyttelse af de 

fattige lande. Han så også mange paralleller til 

antisemitismen, som han fandt mange 

eksempler på i Søren Kierkegaards skrifter og 

i Bibelen (især Johannes Evangeliet), men 

især i Primo Levis bøger om livet i og efter 

Auschwitz. 

Mødet havde tiltrukket godt 30 personer. 

 

 

Sørine Gotfredsen om det gode og det onde 
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Lørdag den 17. september var 28 folkevirkere 

samlet i Fuglevad Mølle til debatmøde med 

præst og debattør Sørine Gotfredsen. 

Med udgangspunkt i et citat af Sørine 

Kierkegaard talte Sørine om det gode og det 

onde, som hun mener findes i os alle. 

Senere drejede debatten sig om journalister og 

politikere. Sørine Godtfredsen mente, at 

journalisternes uddannelse var for dårlig og 

dette resulterede i, at deres artikler ikke var 

kritiske og gennemarbejdede nok.  

Helle Thorning og Villy Søvndal brød hun sig 

ikke om. De manglede dannelse, som i hendes 

optik kunne oversættes med, at de ikke var 

kulturelle og vidende. Til gengæld var Sørine 

meget begejstret for de Radikale. Per Stig 

Møller blev rost i høje toner, og især hans bog 

”Samtale fremmer forståelsen” var hun 

begejstret for. 

Vi kom også ind på massakren i Norge. 

Mange var forargede over den kronik, hun 

havde skrevet i Politiken. Sørine mente, at 

hun var blevet misforstået, men tilføjede at 

den nok var kommet for tidligt. Hun vendte 

tilbage til det, hun havde sagt tidligere på 

eftermiddagen og sagde: ”Vi er alle forbundet 

med det onde og det gode.” 

Sørine Godtfredsen tror på det onde i os alle 

og kom med et eksempel nemlig, at egoisme 

tilhører ondskaben. 

Sørine provokerede og lagde op til mange 

interessante diskussioner. Debatten var livlig 

og Sørine svarede beredvillig på alle 

spørgsmål – og dem var der mange af.  

Det var en spændende eftermiddag præget af 

gode kommentarer og god debat. 

 

Jeanne Bau-Madsen 

 

 

Møde i Fuglevad Mølle 

 

Lørdag den 5. november holdt Folkevirke i 

Lyngby møde i Fuglevad Mølle. Emnet var en 

gennemgang af operaerne Cavelleria Rusti-

cana og Bajadser. For fjerde år i træk var det 

Tore Leifer, der stillede op med eget musik-

anlæg. Han gennemgik operaerne og spillede 

udvalgte passager af begge. Tilhørerne blev 

præsenterede for forskellige kunstnere og 

indspilninger, hvilket førte til diskussioner for 

og i mod.  

Resultatet blev at smag og behag er forskellig.  

Tore Leifer lovede at komme igen næste år. 

Han ser så sjældent sit publikum, så han er 

glad for at møde Folkevirke en gang om året i 

Fuglevad Mølle. 

Der deltog 29 i debatten. 

 

Jeanne Bau-Madsen, formand for 

Folkevirke i Lyngby 

 

Kontakt: 

Jeanne Bau-Madsen tlf. 45 85 65 92 

Ella Buck tlf. 45 82 22 42 

Eva Ladekarl tlf. 45 87 73 77 

Jytte Skou tlf. 45 88 10 37 

Doris Thye-Petersen tlf. 45 81 44 18 

Annette Albrecht tlf. 45 87 43 67 

 

 

Lyngby læsekreds 

 

Lyngbykredsens læsekreds var oprindelig en 

foredragskreds, der blev startet i 50'erne af 

Gudrun Nielsen og Karen Albrethsen fra 

Dansk Kvindesamfunds Virumkreds. Kredsen 

havde 12 dengang medlemmer, der mødtes i 

Gudrun Nielsens kælder.  

Lyngbykredsen er udgået fra denne kreds og 

mødes en gang om måneden på skift hos 

kredsens medlemmer. Møderne varer fra kl.11 

til ca. kl. 15. Vi spiser frokost undervejs. Vi 

læser både danske og udenlandske forfattere, 

og dato og titel for næste bog aftales inden vi 

skilles. 

P.t. er der 8 medlemmer i kredsen. 

Det er et fint antal, når der skal drøftes emner 

på tværs i studiekredsen. 

På skift kommer en af deltagerne med et 

aktuelt oplæg ud fra den valgte bog, hvorefter 

alle er meget aktive. Der kommer altid mange 

forskellige synspunkter frem i løbet af 

debatterne. 

 

I 2011 læste vi følgende: 

 

11. januar: Hjørdis Varmer: ”Johanna fra 

Småland” 

22. februar: Pernille Bramming: ”Hjemme i 

Kairo” 

15. marts: Thorkild Hansen: ”Det lykkelige 

Arabien” 

5. april: J.Chr. Grøndahl: ”Piazza Bukaresti” 
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3. maj: J.Chr. Grøndahl: ”Et andet lys” 

10. juni: Abraham Verghese: ”Knivens æg” 

26. juli: Rose Tremain: ”Min sommer med 

Valentina” 

16. august: Erik Aalbæk Jensen: 

”Perleporten” 

13. september: Thit Jensen: ”Drotten” 

1. november: Kirsten Thorup: 

”Ingenlandsland” 

4. december: Herbjørg Wassmo: ”Hundrede 

år.” 

 

Kirsten Andersen 

 

 

REGION NORDJYLLAND 
 

Folkevirke Vesthimmerland  

 

Folkevirke Vesthimmerland holdt 

generalforsamling den 7. februar 2011, hvor 

formand Kirsten Madsen fremlagde sin 

beretning, økonomien blev gennemgået og 

der blev foretaget nyvalg. 

Nyvalgt blev Mona Bach Jensen, 52 år. I 

bestyrelsen glæder vi os meget til samarbejdet 

med det nyvalgte bestyrelsesmedlem. 

Den 14. februar var der konstituerende møde 

hos Lone Nørgaard. Formand Kirsten 

Madsen, som ikke ønskede genvalg men 

gerne ville blive i bestyrelsen, hvor hun er en 

skattet deltager og medarbejder. 

Karen Pihlkjær blev valgt til formand, Inger 

Poulsen til næstformand, sekretær blev Marie 

Iversen, mens Inga Roed blev kasserer. 

Dermed er der blevet sammensat en be-

styrelse, som arbejder meget professionelt. 

I forbindelse med konstitueringen blev det 

drøftet, at Karen Pihlkjær har valgt at stoppe i 

landsforeningen Folkevirkes forretnings-

udvalg. Karen Pihlkjær har været det stærke 

bindeled mellem kreds og landsforening. 

Et bindeled og dermed en information, som 

alle har været meget glade for, men ingen i 

bestyrelsen kunne afse den fornødne tid til at 

træde ind i Karen Pihlkjærs sted Dog var man 

i bestyrelse enige om, at man fortsat vil følge 

landsforeningens arbejde med stor interesse 

og forblive et trofast aktiv for Folkevirke. I 

bestyrelsen blev der udtrykt ønske om, at 

kredsen så tidligt som muligt bliver orienteret 

om landsdækkende tilbud, så lokalmedlem-

mer i Vesthimmerland også kan blive 

orienteret tidligt. 

 

I Folkevirke Vesthimmerland har der i 

løbet af 2011 været følgende debatmøder: 

 

10. januar: Herfra min verden går ved leder af 

Rørbæk Centret Søren Christensen Nørager. 

Søren Christensen Nørager tog udgangspunkt 

i en bor af samme titel, hvor der fortælles om 

markante personligheder fra Vesthimmerland 

og Hanherred samt om deres unikke livs- og 

karriereforløb.  

 

7. februar: Kærlighedshistorier til alle tider 

ved sognepræst Anne Røndal Kjeldsen. 

Anne Røndal Kjeldsen, 45 år, er en guds-

benådet fortæller, som skal opleves. Det kan 

bl.a. nævnes, at hun mellem fortællingerne 

vælger sange, der passer til kærligheds-

historierne. 

 

7. marts: Kaj Munk og modstandskampen ved 

professor Søren Dosenrode. 

Søren Dosenrode er formand for Kaj Munks 

forskningsinstitut/center på Aalborg Uni-

versitet. Han er desuden virkelig en kender af 

Folkevirke har tidligere deltaget i et af Folke-

virkes regionale EU-møder. 

 

12. september: Etik i nutidens Danmark ved 

formand for Etisk Råd Jacob Birkler. 

Jacob Birkler lagde ud med at fortælle om 

aktuelle, etiske emner fra Etisk Råds arbejde 

som fx organdonation, organhandel, stam-

celleforskning og kunstig befrugtning. 

Jacob Birkler, 37 år, er filosof. Deltagerne fik 

en ubeskrivelig oplevelse – hans engagement 

og hans naturlighed over for det alvorlige 

emne var ganske enkelt en stor oplevelse. 

 

3. oktober: Hvad man mister og ikke mister 

ved en ægtefælles død ved lærer Lene Holm, 

Vestbjerg. 

Lene Holm lagde op til debat ved at tale om 

det at miste sin ægtefælle og om, hvordan hun 

selv kom videre med at lære at leve med 

minderne, forsøge at se positivt på alt, hvad 

de havde haft sammen. På en power point 

viste hun meget spændende billeder og læse 

digte af bl.a. Karen Blixen. 

En eftermiddag, der gav stof til eftertanke. 
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7.november: Slægt skal følge slægters gang 

ved sognepræst og filosof Laue Olsen, 

Vesløs. 

Laue Olsen belyste emnet ud fra forskellige 

fortællinger, hvor deltagerne fik en god 

forståelse af, hvor vigtigt det er at kende sin 

egen historie – både familiens, slægtens og 

lande historie. For det er ved at kende sine 

rødder, at man som menneske får identitet, og 

man som menneske kan bygge med på 

fremtiden. 

Det var en fantastisk oplevelse at høre 

debatoplægget. Man er ikke den samme efter 

denne debat. 

 

5. december: Du puslinge-land som hygger 

sig i smug ved forstander Uffe Råhede, 

Jægerspris. 

Dette møde blev en rejse i Danmarkshistorien 

siden 1864 med sang om musik – blændende 

og fantastisk at opleve Grundtvig på den 

fornemste måde. Deltagerne sang 8 sange fra 

Højskolesangbogen mens Uffe Råhede 

spillede uden noder, men med en fantastisk 

rytmisk sans.  

Kan absolut anbefales til andre kredse! 

 

Kontakt: 

Formand Karen Pihlkjær, 

Tlf.98 66 16 80 

Kasserer Inga Roed, 

Tlf.98 67 82 23 

Sekretær Marie Iversen, 

Tlf. 98 66 30 94 

Best.medlem Esther Poulsen, 

Tlf.98 63 61 34 

Best.medlem Lone Nørgaard, 

Tlf. 98 65 82 57 

Best.medlem Kirsten Bækhøj, 

Tlf.98 66 18 06 

Best.medlem Inger Poulsen, 

Tlf.98 67 82 89 

 

 

Vesthimmerland litteraturkreds 

 

På skift kommer en af deltagerne med et 

aktuelt oplæg ud fra den valgte bog, hvorefter 

alle er meget aktive. Der kommer altid mange 

forskellige synspunkter frem i løbet af 

debatterne. 

Det forsøges hver gang at inddrage eventuelt 

nye og aktuelle emner. 

Studiekredsen har 20 medlemmer og ledes af 

fhv. jordemoder Annie Christensen. 

Traditionen tro har der gennem hele 2011 

været ”fuldt hus”, når Folkevirke har 

arrangeret sine litterære debateftermiddage i 

Dronning Ingrid Hallerne. Studiekredsen har 

stor tiltrækningskraft på deltagere fra lokal-

området. 

På flere møder er Annie Christensen selv 

kommet med et aktuelt oplæg med udgangs-

punkt i den valgte bog, og derefter byder 

deltagerne ind på de forskellige problem-

stillinger. 

Alle er meget aktive og er engagerede i debat-

ten. Det er jo netop også det essentielle i en 

studiekreds – at debat og dialog skaber det 

forum, som Folkevirke ønsker, at deltagerne 

skal opleve. 

Årets bøger har været meget forskellige, og 

det har været rigtig godt for debatten. 

 

I 2011 har der med udgangspunkt i bl.a. 

nedennævnte bøger været aktuelle 

debatter: 

 

”100 år” af Herbjørg Wassmo 

”Barbara” af Jørgen Frans Jacobsen. Efter 

debatten så deltagerne filmatiseringen af 

bogen ”Barbara” i Thit Salen. 

”Nice Wille” af Kachryn Stockett 

”Guernseyens litterære Kartoffeltærte klub” af 

Mary Ann Schaffer 

 

Studiekredsen er en af grundpillerne i Folke-

virke Vesthimmerlands kreds, og mange af 

deltagerne er også med til kredsens større 

månedsmøder på Farsø Hotel. 

 

Karen Pihlkjær 

 

Kontakt: 

Studiekredsleder Annie Christensen, tlf. 98 67 

71 31 

Formand Kirsten Madsen, tlf. 98 66 30 24 

 

 

REGION MIDTJYLLAND 
 

Folkevirke Herning 
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Folkevirke i Herning har gennem året 

arrangeret en række debatmøde for lærere, 

ledere og andre interesserede.  

Hermed oversigt over kredsens møder 

gennem 2011: 

 

6. januar: Rundt om Jeppe Åkjær ved Jørgen 

Mikkelsen, Resenbro. 

Jeppe Åkjær blev født i Åkjær og døbt Jensen 

til efternavn. Åkjær blev senere taget som 

efternavn. Foredragsholderen fortalte om 

Åkjærs barndom, om hvordan han bl.a. hjalp 

til på faderens gård. Senere som voksen købte 

han ”Jenle”, som han åbnede til ”Jenle-

festerne”, hvor der mødte flere tusinde 

mennesker op.  

Det blev en spændende eftermiddag om 

forfatterens liv og arbejde. 

 

13. januar: Om Alaska – et filmforedrag ved 

naturvejleder ved Herning kommune Edward 

Kristensen. 

Edward Kristensen fortalte bl.a. om Kodiak 

Island – en ø på størrelse med Fyn. Der drives 

ikke jagt på øen, men derimod fiskeri, hvor 

der bl.a. fanges laks. Øen er en stor 

nationalpark. Der må kun overnattes to gange 

på samme sted af hensyn til slidtage på 

naturen. Det var et virkeligt spændende 

foredrag. 

 

20. januar: Om Michael Kviums univers ved 

Jette Dissing, Gedved. 

Deltagerne fik fortalt om Michael Kviums 

spændende liv fra fødslen i Horsens og hans 

uddannelse på Kunstakademiet, hvor han 

mødte store kunstnere. Michael Kvium 

udfører i årene 1985-1990 fortællende billeder 

fra virkelighedens verden. Det er ikke alle, 

der kan lide hans kunst, men den kan give 

anledning til en god diskussion. 

 

27. januar: Om Mother Teresa ved sognepræst 

Flemming Rishøj, Gjessing kirke. 

Flemming Rishøj fortalte i ord og billeder om 

Mother Teresa liv. Hun blev født den 26. 

august 1910 i Albanien og døde den 5. 

september 1997. 

I 1947-1948 startede Mother Teresa sit 

arbejde ved at at opsøge dem, der levede på 

gaden. Efter otte år startede hun en skole, 

hvor eleverne lærte at tegne bogstaver og tal i 

sandet. 

7. oktober 1954 blev Mother Teresas nye 

orden oprettet med tilladelse fra paven i Rom.  

Det blev en dejlig eftermiddag med en 

levende fortæller, der selv har arbejdet med 

og for fattige i udlandet. 

 

3. februar: Om Herning bys udvikling. 

 

10. februar: Et liv, der bliver vendt 180 

grader. 

 

3. marts: Kærlighed tror alt, tåler alt ved 

Birgitte Arendt, Haderslev. Birgitte Arendt 

tog udgangspunkt i bl.a. Sigrid Undsets bog 

”Jenny” og Henrik Ibsens bog ”Peere Gynt”. 

Birgitte Arendt er en blændende fortæller, så 

man kunne under foredragt høre en knappenål 

falde til jorden. 

 

10. marts: Om Selma Lagerlöff ved Lisbeth 

Wieetmeyer fra Klar Scene i Ebeltoft. 

Selma Lagerlöff blev født i 1858 på Mårbacka 

– en herregård fra 1500-tallet i Värmland.  

Lisbeth Wieetmeyer fortalte bl.a. om Selma 

Lagerlöffs barndom og hendes dårlige helbred 

og om, hvordan en guvernante gav hende en 

dagbog, som blev starten på hendes 

forfatterskab.  

Selma Lagerlöff var lærerinde i Landskrone i 

1885-1895. I 1886 får hun sin debut med en 

digtsagmling – ”Dagny”, og i 1891 får hun sit 

gennembrud med romanen ”Gösta Berlings 

saga”. Selma Lagerlöff dør 16. marts 1940 – 

81 år gammel, dame, Nobelprismodtager og 

æresdoktor. 

 

21. september: Når korset får vinger. 

Flyverpræst Ole Rasmussen, Ørnhøj, fortalte 

om det at være præst hos soldater rundt om i 

verden – bl.a. i Libanon, Afghanistan og 

Sicilien. Ole Rasmussen fortalte om sine 

opgaver i Flyvervåbnet – at være dér for de 

soldater, der har behov for at tale med en 

præst.  

Som flyverpræst er man på lige fod medalle – 

menige såvel som officerer. 

Det var en meget spændende dag, som gav 

stof til eftertanke. 

 

29. september: Om Oswald Helmuts univers. 
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Med dette debatoplæg stod dagen i musikkens 

tegn. Det var visesanger, professionel sanger 

Stig Nørregaard fra Ry, som viste rundt i 

Oswald Helmuts univers. Han fortalte om 

Oswald Helmuts liv og karriere fra debuten i 

Randers i 1914 frem til hans død i 1966. 

Stig Nørregaard fortolkede en stribe af 

Oswald Helmuts viser, bl.a. ”Henne om 

hjørnet, nede i kælderen” og ”I den mellemste 

køje”. 

Det blev en rigtig god og opløftende 

eftermiddag. 

 

6. oktober: Kontrasternes land. 

 

13. oktober: Kirkekunst i 20. århundrede ved 

maler og foredragsholder Ejvind Nielsen fra 

Århus. 

Det blev til en af de bedre dage, hvor vi fik 

indblik i forskellige kunstneres kunst på både 

en saglig og fornøjelig måde. Vi så lysbilleder 

af værker af bl.a. Joakim Skovgaard, Maja-

Lisa Engelhardt og Per Kirkeby. Til sidst så vi 

lige nogle af Ejvind Nielsens egne 

kunstværker. 

 

20. oktober: Skal vi hejse Dannebrog eller? 

 

3. november: Om Tove Ditlevsen ved Lilly 

Andersen, Brædstrup. 

Lily Andersen lagde ud med at læse Tove 

Ditlevsens novelle fra 1948 – ”Dommeren”. 

Tove Ditlevsen blev født i 1917 og døde for 

egen hån d i 1976. 

Deltagerne hørte derefter om Tove Ditlevsens 

liv og virke. Tove Ditlevsen skrev meget 

åbenhjertigt om sit liv – angsten fyldte meget, 

og hun var kun rigtig lykkelig, når hun skrev. 

 

10. november: Om SOS Børnebyerne ved 

Esther Jensen, Borbjerg Mølle. 

Esther Jensen fortalte begejstret om sit 

arbejde med SOS Børnebyerne. Selv startede 

hun sin karriere hos SKAT i Herning, hvor 

hun nu er kromutter. Samtidig er hun medlem 

af SOS Børnebyernes bestyrelse i Danmark. 

Hun er efterhånden selv fadder til 8 børn, og 

hun elsker både børnene og arbejdet i SOS 

Børnebyer. I forbindelse med sit oplæg viste 

hun lysbilleder fra sne besøg i børnebyerne i 

Afrika, Indien og Sydamerika. Hun sluttede 

sit oplæg med dette motto: ”Man kan ikke 

hjælpe alle, men alle kan hjælpe en”. En 

tankevækkende eftermiddag. 

 

17. november: Mit liv som kvinde i Pakistan 

ved Astrid Qureshi, Sdr. Omme. 

Astrid Qureshi fortalte meget morsomt om, 

hvordan hun mødte sin mand, og de gen-

vordigheder, der var forbundet med livet i 

Pakistan. Hun havde medbragt det tøj, som 

kvinder går med i Pakistan – det er vældig flot 

og praktisk. I Pakistan bruger kvinderne som 

hovedregel ikke burka og går heller ikke 

tilslørede. Kvinderne bærer mange smykker 

af både glas og guld. Parret Qureshi bor nu i 

Sdr. Omme, hvor de driver en tankstation. En 

meget fornøjelig eftermiddag. 

 

24. november: Vers og eventyr ved Nis 

Boesdal, Danmarks Radio. 

Nis Boesdal er bare en god og oplagt for-

tæller. Dette møde var en meget anderledes 

måde at mødes og debattere på. 

 

1. december: Besøg i ”Boxen” 

Dette møde foregik i Jyske Bank Boxen, hvor 

deltagerne fik en fyldestgørende orientering. 

Et fantastisk sted, som mange flere burde 

opleve. 

 

Kontakt: 

Kredsleder Jytte Nielsen, tlf. 97 12 31 90 

Inga Laugesen, tlf. 97 21 56 26 

Inge Birthe Jensen, tlf. 20 73 08 89 

Dora Helt, tlf. 97 12 56 58 

Grethe Madsen, tlf. 97 11 69 70 

 

 

Folkevirke Holstebro 

 

Kontakt:  
Karen Margrethe Madsen 

Haydnsvej 98 

7500 Holstebro 

Tlf. 97 41 40 92 

 

 

REGION SYDDANMARK 
 

Folkevirke Odense 
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Folkevirkes to mindre kredse i Odense har 

gennem 2011 holdt en række studie-

kredsmøder. 

Gennem året har udgangspunktet for studie-

kredsene været litteratur. Deltagerne har hver 

gang taget udgangspunkt i en bog, som alle 

deltagere har læst til lejligheden og dermed 

forberedt sig på samtalerne. Der lægges vægt 

på, det er en bog, som kan vække til efter-

tanke og være udgangspunkt for givende 

samtaler. 

 

I 2011 har følgende møder i kreds I været 

gennemført: 

 

10. januar: Jens Smærup Sørensens bog 

”Mærkedage” 

31. januar: Kirsten Hammanns bog ”En dråbe 

i havet” 

21. februar: Sissel-Jo Gazans bog 

”Dinosaurens fjer”  

21. marts: Sissel-Jo Gazans bog ”Dinosaurens 

fjer” 

11. april: Sissel-Jo Gazans bog ”Sig ja” 

2. maj: Per Pettersons bog ”Ud og stjæle 

heste” 

5. september: Debat om aktuelt emne 

26. september: Thorkild Bjørnvigs bog 

”Pagten” 

17. oktober: Günter Grass’ bog 

”Blikrommen”. Den måtte vi simpelthen 

opgive at læse, men vil senere se filmen. 

7. november: Morten Brasks bog ”Havet i 

Theresienstadt” 

14. december: Stéphane Hessels bog ”Gør 

oprør” samt Lars Johanssons bog ”Signe”  

 

 

I Folkevirkes Odensekreds II har følgende 

bøger lagt op til en aktuel debat: 

 

Jens Smærup Sørensens bog ”Mærkedage” 

Kirsten Hammanns bog ”En dråbe i havet” 

Sissel-Jo Gazans bog ”Dinosaurens fjer”  

Sissel-Jo Gazans bog ”Dinosaurens fjer” 

Sissel-Jo Gazans bog ”Sig ja” 

Per Pettersons bog ”Ud og stjæle heste” 

Debat om aktuelt emne 

Thorkild Bjørnvigs bog ”Pagten” 

Günter Grass’ bog ”Blikrommen”. Den måtte 

vi simpelthen opgive at læse, men vil senere 

se filmen. 

Morten Brasks bog ”Havet i Theresienstadt” 

Stéphane Hessels bog ”Gør oprør” samt Lars 

Johanssons bog ”Signe” 

 

Kontakt:  

Ida Hansen, tlf. 66 11 23 71 

 

REGION SJÆLLAND 
 

Roskilde 

Folkevirke i Roskilde 

Litteraturkreds 

 

I Folkevirke Roskilde har vi i 2010 i lighed 

med tidligere år afholdt 10 litterære 

eftermiddage for ledere, lærere og andre 

interesserede, med såvel interne som eksterne 

oplægsholdere.  

 

11. januar: ”Fængslet i Teheran” 

1. februar: ”Din næstes hus” 

12. februar: ”Familien under forandring” 

6. december: ”Renselsen” 

1. marts: Peter Brandes og Domkirken 

22. marts: Moderskikkelser i moderne 

litteratur 

12. april: ”Verdens lys” 

27. september: Om Herman Bang 

11. oktober: ”Det dobbelte land” 

1. november: Om Kerstin Ekman 

22. november: Debatmøde med Hanne 

Reintoft 

 

Kontakt: 

Formand Annette Molin, 

tlf. 46 35 09 31 

annette.molin@mail.dk 

Kasserer Britta Poulsen, 

tlf. 46 36 56 32 

britta.poulsen@privat.dk 

Sekretær Bente Laursen, 

tlf. 46 35 66 18 

bente_l@youmail.dk 

Kirsten Rudfeld, 

tlf. 46 35 68 91  

rudfeld@webspeed.dk 

Ester Aagaard, 

tlf. 46 75 75 41 

esteraagaard@cybercity.dk 

Birgit Andersen, 

tlf. 46 78 74 96 

birgit.andersen@it.dk 
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Inger Margrethe Christensen, 

tlf. 46 35 64 45 

imc@ruc.dk 

 

 

 

 

UDLAND 
 

Grønland 

Nuuk 

 

Folkevirke i Grønland 

 

Kontakt:  

Rebekka Olsvig 

Jens Kreutzmann Aqq 30 

Postboks 575 

3900 Nuuk 
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Beretninger fra Folkevirkes tilsluttede organisationer 

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd: 

 

DFS klar med ny strategi 

 

Indtil nu har DFS primært været en 

organisation, som handlede efter konsen-

susprincippet og stillede sig til rådighed for 

medlemsorganisationerne. I løbet af de næste 

fem år skal DFS også udvikle sig til at være 

en debatskabende organisation, der inspirerer 

og udfordrer medlemsorganisationerne.  

Det er den overordnede strategiske målsæt-

ning for det forslag til DFS-strategi for 2012-

2017, som bestyrelsen har vedtaget. Besty-

relsen vil bede repræsentantskabet godkende 

strategien på det årlige møde den 12. april.   

 

Strategiens fundament 

Et arbejdsudvalg bestående af medlemmer af 

sekretariatet og bestyrelsen har arbejdet med 

strategien i halvandet år, og med mellemrum 

har bestyrelsen haft det på dagsordenen. 

Første resultat af udvalgets arbejde var 

debathæftet ”Drastiske ændringer er 

nødvendige”, som analyserer samfunds-

udviklingen og folkeoplysningens muligheder 

i de kommende år. Denne analyse har været 

debatteret i medlemsorganisationerne og på 

repræsentantskabsmødet i 2011. 

Dertil kommer en såkaldt SWOT-analyse af 

DFS: Hvad er styrkerne, svaghederne, mulig-

hederne og truslerne? 

 

 

 

Disse analyser - af samfundsudviklingen og af 

DFS’ situation – har bestyrelsen sat i forhold 

til DFS’ mission, vision og værdier.  

 

Visionerne 

Visionen for, hvad DFS skal opnå i de kom-

mende fem år, ser ifølge strategiforslaget 

sådan ud: 

• DFS vil opnå anerkendelse og legitimitet 

som talerør for det civile samfund ved at være 

en aktiv, synlig og kompetent aktør i sam-

fundet. 

• DFS’ vil være en drivende kraft for med-

lemsorganisationerne i deres udvikling af 

organisationsformer og aktiviteter inden for 

den frie folkeoplysning, af uddannelses-

aktiviteter og af opgaven som oplysnings-

formidler. 

• DFS vil forbedre vilkårene for folkeoplys-

ning i Danmark væsentligt og sørge for at 

folkeoplysningens værdier anerkendes i 

omverdenen.  
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Strategiske indsatsområder 

Det fører videre til fire prioriterede ind-

satsområder, som hver har sin strategiske 

målsætning: 

• DFS vil varetage medlemmernes interesser 

overfor beslutningstagerne. Her er de stra-

tegiske mål er dels at forbedre de økonomiske 

rammer for den lokale folkeoplysende 

aktivitet, dels at opnå repræsentation eller 

netværks-kontakter i alle relevante menings-

dannende og besluttende fora. 

• DFS vil yde relevant medlemsservice af høj 

kvalitet. Det strategiske mål er, at medlems-

organisationerne oplever et udbud af 

konsulent- og serviceydelser, og at medlems-

organisationerne i stigende grad benytter sig 

af ydelserne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• DFS vil medvirke til innovation og 

udvikling af folkeoplysningen. Den 

strategiske målsætning er, at skabe 

kompetenceudvikling og nyskabelser i 

medlemsorganisationernes måder at arbejde 

og organisere sig på. 

• DFS vil være en aktiv folkeoplysnings-

politisk samfundsdebattør. Den overordnede 

strategiske målsætning er, at DFS aktivt 

indgår i samfundsdebatten og opnår 

anerkendelse og legitimitet bredt som et 

talerør for det civile samfund.  

 

Per Paludan Hansen,  

formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd 
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Dansk Blindesamfunds Kvinder: 

 

Et travlt år med spændende samarbejder 

Dansk Blindesamfunds Kvinder har i samarbejde med bl.a. Folkevirke deltaget i 

planlægning af fx ”Kvindestemmer”.  

 

De otte netværksgrupper i Dansk Blinde-

samfunds Kvinder over hele landet har holdt 

forskellige folkeoplysende møder, der ligger 

tæt op ad Folkevirkes formål.  

I 2011 arrangerede Folkevirke og Dansk 

Blindesamfund en fælles temadag om ”Stærke 

kvinder”. Mødet blev gennemført den 11. 

september på Fuglsangcentret i Fredericia.  

Karen Larsen fra PTU, Landsforeningen af 

Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, holdt 

formiddagens oplæg. Hun trak tråde til flere 

forskellige stærke kvinder i historien og litte-

raturen. Desuden fortalte hun kort om sig 

selv, at hun havde fået polio som tre måneders 

baby. Hun har været lærer på Egmont Høj-

skolen ved Århus og er en lille kvinde i en 

meget stor kørestol.   

Eftermiddagens program var gymnastik til 

musik med brug af elastik og balancemåtter. 

Ideen er, at vi også skal ”være stærke” fysisk, 

altså holde kroppen stærk, og det behøver 

ikke foregå i et fitness-center. Øvelserne var 

beregnet på, at de kan udføres hjemme.   

 

 

Dansk Blindesamfunds Kvinders bestyrelse 

består foruden formand og kasserer, der 

vælges på landsmødet, af en repræsentant fra 

hvert netværk. Selvom vi holder bestyrelses-

møderne på skift hos hinanden og efterhånden 

er en større flok, er vi i gang med at starte to 

nye netværksgrupper – en i Sønderjylland og 

en på Bornholm. 

Vi har næsten hvert år arrangeret en rejse til 

udlandet – specielt beregnet på, at syns-

handicappede kvinder har lige så stor lyst til 

at rejse som alle andre, men at der er behov 

for ledsagere.  Der skal være god tid, når 

blinde rejser, derfor forsøger vi at undgå 

almindelige grupperejser. I 2011 blev rejsen 

til udlandet en flodrejse på Donau. 

Så ambitionerne fejler ikke noget! 

 

Susanne Tarp,  

bestyrelsesmedlem i DBSK 
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DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig  

(De Sydslesvigske Husmoderforeninger): 

 

Travlt år med – og store forventninger 

 

Foreningen startede 2011 med ca. 700 med-

lemmer fordelt på 11 foreninger – fra Holtenå 

i syd til Flensborg i nord. Desuden Nibøl, 

Bredsted, Vyk, Kejtum og Vesterland på 

vestkysten samt Slesvig, Rendsborg og 

Egernførde. Medlemstallet i de lokale for-

eninger svinger mellem fra 9 og 200 

medlemmer. 

Året startede som sædvanlig med de mange 

generalforsamlinger. Det er af stor betydning, 

at man får den direkte kontakt til både besty-

relserne og deres medlemmer. Samtidigt er 

det også meget spændende at høre om deres 

arbejde og ideer. 

Vores første kredsarrangement er altid Week-

endstævnet på Jaruplund Højskole, som i år 

havde emnet ”Sundhed og alternativ behand-

ling”.  Der blev holdt foredrag om ”Hypnose” 

samt ”Akupunktur og zoneterapi”. Om afte-

nen var der mulighed for at lave brocher af 

patchwork. Nogle valgte at spille eller bare 

hygge sig. Det blev en rigtig god weekend. 

I skrivende stund er der planlagt et weekend-

stævne for 2012 med emnet: ”Vores forening 

og fremtiden”. Foredrag med historikeren Jan 

P. Jessen, Dansk Centralbibliotek i Flensborg: 

”Sydslesvig på vej mod Slesvig” – en hjem-

vendt sydslesviger tænker højt om fremtiden”. 

Oplæg ved mediator Ilse Johanna Christian-

sen, Friisk Foriining, – ”En rejse i/til 

fremtiden”. 

Om aftenen er der hyggeligt samvær. Des-

uden fremstilling af muffediser af filt. 

Vores årlige husmoderdag blev i 2011 ikke 

afholdt, fordi der blev tilbudt en tur til Dres-

den i dagene 30.09.11 – 03.10.11. En vældig 

god tur med masser af oplevelser. 35 personer 

deltog i turen. Vi havde denne gang valgt at 

overlade alt det praktiske til busselskabet. Vi 

så bl.a. Semperoper, Kreuzkirche og Frauen-

kirche. En tur på Elben langs bl.a. Brühlsche 

Terrassen var en fantastisk oplevelse. Vi 

havde det skønneste vejr med masser af 

solskin og høje temperaturer. 

De Aktive Kvinder i Sydslesvig glæder sig til 

at få et besøg i foråret 2012 af nogle af Folke-

virkes medlemmer.  

Vi har to repræsentanter i Voksenundervis-

ningsnævnet. Tre i Sundhedsrådet bl.a. også i 

forretningsudvalget. En repræsentant i Det 

Humanitære Udvalg. Desuden samarbejder vi 

med SSF (Sydslesvigsk Forening), Dansk 

Centralbibliotek, Den Slesvigske Kvinde-

forening og Kirkehøjskolen om forskellige 

foredrag, som er med til at gøre de enkelte 

foredrag billigere for os alle og samtidig 

kommer de ud til mange flere. 

I de forskellige lokalforeninger bliver der 

tilbudt:  

 Afspændingsgymnastik 

 Madlavning 

 Foredrag 
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 Aerobic 

 Kurser af forskellig art 

 Udflugter.  

Tove Hinriksen, bestyrelsesmedlem 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Inge Lise Møller 

Toosbuystr. 7 

D- 24939 Flensborg 

Tyskland 

 

 

 

Dansk Kvindesamfund: 

 

Et år med mange omvæltninger 

 

Ny forkvinde 

Ved landsmødet i april 2011 fik Dansk 

Kvindesamfund ny forkvinde, da Dansk 

Kvindesamfunds mangeårige forkvinde - 

Karen Hallberg - allerede ved landsmødet i 

2010 havde meddelt, at hun ønskede at trække 

sig som forkvinde efter 12 år på posten. 

Ny forkvinde blev Lisa Holmfjord, som har 

været bestyrelsesmedlem i to år. Til daglig er 

Lisa Holmfjord leder af Dansk Kvinde-

samfunds Krisecenter på Frederiksberg. 

 

Aktiviteter 

Projektet ”Kvinder undervejs”, som var et 

mentorprojekt til støtte for kvinder med anden 

etnisk baggrund, blev afsluttet i foråret 2011. 

Omkring 40 kvinder fik gennem to år et solidt  

 

 

kendskab til dansk kultur og arbejdsmarkedet, 

og mentorerne fik et indblik i, hvilke pro-

blemer, der er ved at komme ind i vores 

foreningsliv og blive en del af arbejds-

markedet. Vi ville meget gerne have fortsat 

projektet, men det lykkedes desværre ikke at 

få erfaringerne forankret i kommunalt regi. 

Projektet var finansieret af Integrations-

ministeriet. 

Projektet ”Når samtale flytter bjerge” inde-

holder et dialogspil - ”talk talk” -, der lægger 

op til debat om tvangsægteskab og æres-

relaterede konflikter. Dialogspillet henvender 

sig til undervisning i folkeskolens afgangs-

klasser, gymnasiet og på sprogcentre. Fri-

villige fungerer som spilledere. Projektet 

afsluttes i foråret 2012 og vil herefter kunne 

rekvireres på undervisningscentraler. 

Projektet er finansieret af Integrations-

ministeriet. 
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Dansk Kvindesamfund har gennem hele 2011 

været engageret i 8. marts-initiativet, som har 

til formål at få kriminaliseret sexkøb.  

I 2011 tog Dansk Kvindesamfund de første 

tiltag til nye projekter. Det drejer sig om 

fødselspolitik og gratis psykologhjælp til 

voldsramte kvinder.  

Omkring fødselspolitik vil Dansk 

Kvindesamfund gerne debattere fødselspolitik 

og de tilbud, der gives til mødre og deres 

nyfødte. Specielt vil Dansk Kvindesamfund 

gerne diskutere de korte hospitalsophold i 

forbindelse med fødsler, og de mange gen-

indlæggelser, der stresser familierne. 

Omkring gratis psykologhjælp til voldsramte 

kvinder finder Dansk Kvindesamfund, at der 

skal fokuseres langt mere på at få kvinderne 

styrket efter vold. 

 

”Kvinden og Samfundet” 

Verdens ældste kvindeblad – ”Kvinden og 

Samfundet” - handlede I 2011 overordnet om 

”Kvinder og ekstremisme” og ”Kærestevold”. 

 

Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 

Der er plads til otte kvinder og deres børn på 

krisecentret, og belægningsprocenten var 

gennem 2011 på næsten 100procent. Der er 

ansatte og mange frivillige tilknyttet centret. 

For at formidle viden om vold mod kvinder er 

der blandt andet etableret en skoletjeneste, 

ligesom alle politielever får undervisning på 

krisecentret.  

Karen Hallberg   

 

Kontakt: 

Forkvinde Lisa Holmfjord 

lisa.holmfjord@danskkvindesamfund.dk 

 

 

 

 

 

De Grønlandske Kvindeforeningers Sammenslutning: 

 

Kontakt: 

Rebekka Olsvig 

Jens Kreutzmann Aqq 30 

postboks 575 

3900 Nuuk, Grønland 

 

 

 

 

 

mailto:lisa.holmfjord@danskkvindesamfund.dk
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Mundtlig beretning for Folkevirke 

- aflagt søndag den 10. april 2011 

 

I forlængelse af den skriftlige beretning vil 

jeg her i den mundtlige beretning gerne 

fastholde den optimistiske og positive tone.  

Som man kan læse i den fyldige, skriftlige 

beretning, så har det i løbet af 2010 været 

mange aktiviteter i Folkevirke landet over. 

Det er studiekredsene – Folkevirkes adels-

mærke – som stadig dominerer. Desuden er 

der blevet holdt mange debatmøder, hvor det 

igen er det talte ord og dialogen, der er i 

højsædet. 

Det er dejligt, at det netop er debatten, 

dialogen og det åbne møde mellem 

mennesker, der fortsat er i højsædet. 

 

Nydanskere 

Det er også det særkende hos Folkevirke, som 

mange nydanskere har været meget begej-

strede for. Som det er omtalt i den skriftlige 

årsberetning, så har Folkevirke gennemført 

nogle debatmøder og temadage, hvor der 

netop har været fokus på den kulturelle 

integration og demokratiopfattelser. På 

møderne har der deltaget flere nydanskere – 

de seneste gange især nydanskere fra 

Mellemøsten og Afrika. 

Det har været et gennemgående tema på disse 

møder, at dialogen og debatten har været i 

højsædet. Et forløb, som nydanskerne har 

været meget begejstrede for, fordi de derved 

har oplevet, at man sagtens kan være uenige – 

men at man ikke bliver uvenner. Man lytter til 

hinandens synspunkter – bliver klogere og får 

indsigt i anderledes synspunkter. Måske 

rykker man sig også selv. 

 

For nydanskere, som ofte er kommet fra 

diktaturstater eller stater med et meget 

spinkelt demokrati, har det været uvant. Og, 

har vi hørt flere gange, så er det svært for 

nydanskere at finde denne type debatforaer i 

Danmark. Måske fordi mange nydanskere er 

uvante med foreningsformen og har haft svært 

ved at finde nøglen til denne type danske 

foreninger. 

Oplevelserne har tydeligt vist, at Folkevirke 

stadig har en vigtig rolle at spille på den 

folkeoplysende scene. Desuden har møderne 

været med til at sætte gang i nye aktiviteter i 

Folkevirke og har også inspireret til nye tiltag. 

Senest har Folkevirke med næstformand 

Jeanne Bau-Madsen i spidsen udarbejdet 

forskellige kompendier med oplæg til studie-

kredsdebatter – bl.a. ”Hverdagens demokrati”, 

som findes på både dansk, engelsk og fransk 

samt ”Kulturel integration”, som findes på 

dansk og engelsk. 

Det er tanken, at kompendierne skal lægges 

på Folkevirkes hjemmeside, så interesserede 

kan downloade dem. Desuden skal de printes 

i lighed med årets skriftlige årsberetning, så 

de kan bruges i forskellige studiekredse i og 

uden for Folkevirkes egne aktiviteter – det 

kan fx være på sprogskoler og aktivitets-

centre. 

Desuden skal dele af kompendierne bruges i 

kulturtidsskriftet ”Folkevirke”s næste tema-

nummer, så materialet dermed når ud til en 

bredere kreds. 
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EU-støttet samarbejde 

De internationale debatter har også på andre 

fronter præget Folkevirkeåret 2010. I 

sommeren 2010 blev Folkevirke godkendt 

som partner i et EU-støttet europæisk 

samarbejde, hvor folkeoplysere fra Tyrkiet er 

koordinatorer. De øvrige partnere kommer fra 

Spanien, Frankrig, Storbritannien, Tjekkiet og 

Polen. 

Som det er omtalt i den skriftlige beretning 

blev det første møde mellem partnerne holdt i 

Tyrkiet i efteråret 2010. I februar i år var 

Folkevirke vært for et møde, som løb over 5 

dage, og senere her i april er det Storbri-

tannien, som er vært.  

Det er spændende møder, hvor vi fra Folke-

virkes side får mulighed for at fortælle om 

studiekredsformen og de debatmøder, vi 

holder og de metoder, der bruges. Til gengæld 

får vi indsigt i, hvordan andre folkeoplysere 

arbejder og hvilke emner, de er optaget af. 

Det er med til at give Folkevirke inspiration 

til at gå nye veje samtidig med, at Folkevirkes 

særkende fastholdes. 

Så der er tale om inspirerende møder, som 

giver indsigt i den internationale udvikling og 

flere multikulturelle problemstillinger. 

 

Tro mod udgangspunktet 

Nu har jeg fortalt meget om de nyskabelser, 

som Folkevirke er blevet beriget med gennem 

det seneste års tid. Det har været gode ny-

skabelser. Men det er i denne sammenhæng 

også vigtigt at understrege, at nyskabelserne 

ikke har betydet, at Folkevirkes profil og 

særkende er blevet svækket. Tvært imod vil 

jeg sige. Jeg synes, at de har været med til at 

skærpe Folkevirkes profil. 

Det kom bl.a. til udtryk i marts 2011, hvor 

Folkevirke blev kontaktet af Danmarks Radio 

for at være med i en radioudsendelse på P1 

med et historisk sigte.  

Journalisten var blevet opmærksom på 

Folkevirke, da hun i JazzHouse havde set 

nogle kort om ”Kvindestemmer ’11”, som 

blev holdt den 19. marts. Hun blev interes-

seret i Folkevirke og kunne så i DRs arkiver 

finde nogle optagelser med Bodil Koch fra 

omkring 1953. Det var optagelser, hvor Bodil 

Koch bl.a. fortalte om Folkevirke og Folke-

virkes formål. Et formål, som Folkevirke sta-

dig har stående i sin formålsparagraf, som fra 

flere sider jævnligt bliver rost. 

I udsendelsen fortalte jeg om Folkevirke, og i 

samtalens løb kom vi ind på, om Folkevirke 

stadig kan spille i en rolle i et samfund, som 

på mange måder er meget forskelligt fra det, 

som eksisterede i 1953, og som var efter-

krigsår med alt, hvad dertil hører. 

Det kom hurtigt til at stå klart, at Folkevirke 

stadig har en vigtig rolle at spille. Nok er 

fokus flyttet fra de hjemmearbejdende 

kvinder, men centralt står stadig ”Den nød-

vendige samtale” og dialogen, som er mindst 

lige så vigtig i dag, hvor polariseringen i det 

danske samfund truer. 

Det viste sig i øvrigt, at Folkevirke samme 

formiddag, hvor udsendelsen blev sendt, fik 

tre nye medlemmer – og siden har der meldt 

sig yderligere interesserede, så det er jo 

dejligt. 

 

Landsdækkende virksomhed 

Selv om der er meget positivt at fortælle om 

Folkevirkes arbejde i 2010, så er der natur-

ligvis også nogle dråber malurt i bægeret. 

Folkevirke er en landsdækkende forening med 

kredse over hele landet. Nogle kredse frem-

står mere markant end andre og har flere 

aktiviteter. Her tænker jeg bl.a. på de jyske 
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kredse i Vesthimmerland og Herning samt de 

sjællandske kredse i Roskilde, på Vestegnen 

og i Lyngby. 

Der er desuden mindre og meget veldrevne 

kredse andre steder i landet. Problemet er ikke 

indholdet og aktiviteterne, for de lever fuldt 

ud op til Folkevirkes formålsparagraf. Nej, 

problemet set fra centralt hold er snarere, at 

mange af kredsene er meget lokale og får en 

stadig løsere tilknytning til landsforeningen 

Folkevirke. Procentdelen af medlemmer, som 

både er medlemmer lokalt og af lands-

foreningen er dalende. I begyndelsen af 

december var jeg og Folkevirkes konsulent 

Susanne Tarp på rundtur til kredsene i Jylland 

og på Fyn. Det skete som opfølgning på de 

møder, som Folkevirkes tidligere konsulent 

Inger-Marie Dyrholm gennemførte tidligere – 

i 2009 og 2010. 

Det blev til gode møder med kredsbestyrelser 

og kredsrepræsentanter, hvor vi fik vendt 

mange emner og også peget på nødven-

digheden af, at der etableres lidt stærkere 

bånd mellem lokalkreds og landsforening.  

Men det er tydeligt, at de mange lokale 

medlemmer først og fremmest føler sig som 

medlem af den lokale kreds og har et meget 

ringe kendskab til landsforeningen 

Folkevirke. 

Vi har talt med om udviklingen i forretnings-

udvalget uden dog at kunne nå frem til en 

løsning. Måske kan der her på repræsentant-

skabsmødet komme forslag til, hvordan 

Folkevirke skal agere i fremtiden!? Det håber 

jeg meget vil ske under den efterfølgende 

debat! 

 

Repræsentantskabet 

Et andet emne, som jeg også meget gerne vil 

lægge op til debat op, er Folkevirkes repræ- 

sentantskab. 

Som Folkevirkes vedtægter er nu, er 

Folkevirkes repræsentantskab Folkevirkes 

øverste myndighed. I årets løb er det så 

forretningsudvalget, der træffer beslut-

ningerne – men stadig under ansvar for 

repræsentantskabets ønsker. 

Repræsentantskabet vælges blandt 

Folkevirkes medlemmer, og forretnings-

udvalgets medlemmer vælges blandt 

repræsentantskabets medlemmer. 

I mange år har vi talt om, hvordan repræ-

sentantskabets medlemmer kan blive mere 

aktive ambassadører for Folkevirke – og også 

talt om, hvordan Folkevirke kan knytte tættere 

kontakter med repræsentantskabet. Der har 

været forsøgt forskellige ting som bl.a. Midt-

vejsmøder og særlige nyhedsbreve. Desuden 

har forretningsudvalgets medlemmer hver 

især haft ansvaret for at knytte tættere kon-

takter med repræsentantskabsmedlemmer i 

geografisk afgrænsede områder. 

Det har været gode tiltag, men der har 

alligevel manglet noget. 

Desuden har aktiviteterne ikke sikret en tæt 

kontakt til alle medlemmer, så medlemmer af 

Folkevirke føler, at de er medlem af et for-

pligtende fællesskab. 

Det er på den baggrund, at vi i forretnings-

udvalget har talt om at ændre forenings-

strukturen. Vi har talt om at ville opløse 

repræsentantskabet og dermed knytte alle 

medlemmer tættere. At give alle medlemmer 

mulighed for at blive valgt direkte til fx 

forretningsudvalget og træde ind i ad hoc 

arbejdsgrupper. 

Vi er nået frem til, at det kunne være vejen 

frem mod et mere forpligtende medlemskab, 

hvor hvert enkelt medlem vil få mulighed for 

at føle ejerskab til flere beslutninger – og 
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dermed også blive mere aktive ambassadører 

for Folkevirke. 

I forretningsudvalget arbejder vi i øjeblikket 

med planer om at arrangere et Folkevirke-

møde til efteråret i Jylland – måske i Vejen, 

så flest mulige medlemmer fra hele landet kan 

deltage uden en alt for lang rejsetid. 

På mødet skal vi bl.a. tale om Folkevirkes 

fremtid og om, hvordan foreningen kan 

fastholde et aktivt medlemskab og forsætte 

udviklingen af nye og inspirerende kurser. 

Disse planer vil jeg meget gerne også høre 

kommentarer til i dag på den efterfølgende 

debat, da det kan være med til at give yder-

ligere inspiration og viden om, hvilken vej 

forretningsudvalget skal gå i de kommende 

måneder. 

 

Økonomi 

Jeg vil også lige sige et par ord om 

Folkevirkes økonomi. Ja, det er et punkt, som 

plejer at være højere oppe i min mundtlige 

beretning om Folkevirkes – men heldigvis er 

det ikke helt så nødvendigt i år. Det ser nu ud 

til, at Folkevirke er kommet ind i smult 

vande. Økonomien er rimelig. Ikke god, og 

jeg synes, at uanset hvor meget vi sparer og 

spinker og holder øje med mulighederne for at 

få mest muligt for pengene, så er det svært at 

få enderne til at nå sammen. Men efter et par 

meget besværlige år ser det ud til, at vi nu har 

fundet frem til muligheder for at få et rimeligt 

resultat. 

Nu er det jo aldrig formålet for Folkevirke at 

tjene penge eller samle en kapital, men jeg 

synes stadig, at det ville være fint, hvis 

egenkapitalen kunne blive en anelse større. 

Det skyldes, at tiderne har ændret sig, så 

Folkevirke i dag stort set altid selv skal 

finansiere et projekt, og først når projektet er 

afsluttet, alle udgifter er afholdt og regnskabet 

er godkendt, ja så kan vi få de bevilgede 

penge retur. Det gør det tungt og besværligt – 

og ikke mindst stiller det krav om, at 

Folkevirke har en egenkapital, så vi kan løfte 

de opgaver. 

Men heldigvis har Folkevirke i 2011 kunne 

mikse projekterne, så vi i visse tilfælde har 

kunnet få det meste af en bevilling udbetalt, 

så vi løbende har kunnet finansiere projek-

terne. Det har været rigtig godt – ellers havde 

Folkevirke ikke kunnet gennemføre de trods 

alt store, centralt planlagte projekter, som vi 

har haft i 2010. 

 

Videoer på hjemmesiden 

Sidst vil jeg sige lidt om Folkevirkes hjemme-

side, som nu er kommet godt op at køre, og 

som mange også besøger. Det er fint, at 

Folkevirke har fået en elektronisk platform 

med mange informationer. 

Det seneste er, at Folkevirke nu også har fået 

links til forskellige videoer, som reelt ligger 

på YouTube, men som Folkevirke så kan 

linke til. Det giver Folkevirke en yderligere 

kontaktflade, så det er rigtig godt. 

Fra Folkevirkes hjemmeside kan man også 

finde frem til den radioudsendelse, som jeg 

tidligere omtalte fra Danmarks Radio. 

På den elektroniske front mangler Folkevirke 

endnu at få etableret et nyhedsbrev, men der 

har været mange opgaver på kontoret, som 

har trængt sig på i løbet af 2010, så dette 

projekt er blevet trængt lidt i baggrunden – 

men er ikke blevet glemt. 

Men disse ord vil jeg lægge både den skrift-

lige og mundtlige beretning ud til debat i 

repræsentantskabet.  

Annemarie Balle, formand for Folkevirke 
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Mundtlig beretning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” 

 

aflagt søndag den 10. april 2011 

 

I forlængelse af min skriftlige beretning for 

kulturtidsskriftet ”Folkevirke” kan jeg for-

tælle, at årets første nummer udkom noget 

forsinket. Ærgerligt at det skete, men hel-

digvis fik Folkevirke ad anden vej fortalt om 

de aktuelle aktiviteter. 

Som nævnt i min mundtlige beretning for 

Folkevirke er det endnu ikke lykkedes at få 

etableret en database over interesserede, som 

ønsker at modtage nyhedsbreve fra Folke-

virke, men vi arbejder på sagen. 

 

Distribution 

Som det vil fremgå af regnskabet, så er det 

dyrt at få distribueret kulturtidsskriftet 

”Folkevirke”. Trykomkostningerne er meget 

rimelige og – tror jeg – kan ikke fås billigere i 

den kvalitet, som vi ønsker. 

Men portoen stiger hele tiden – senest er det 

sket her den 1. april i år. 

Her i år har vi skiftet Post Danmarks adresse-

ringsservice ud med S Mail, som gør det 

billigere, men portoen kan vi ikke rigtig gøre 

noget ved. 

Hertil kommer, at siden Folkevirkes tidligere 

konsulent Inger-Marie Dyrholm forlod Folke-

virke sidste sommer, har vi arbejdet med at få 

opdateret databaserne over medlemmer og 

abonnenter. Det er et stort arbejde, som tager 

tid og også koster noget ekstra i porto. Det 

afspejler sig tydeligt i dette årsregnskab. 

 

Men vi regner med snart at have løst opgaven, 

så det vil afspejle sig i en lavere portoudgift 

på næste års regnskab. 

 

Kampagneblade 

I flere år har vi drøftet bladet ”Folkevirke”, og 

der er bred enighed om, at bladet er Folke-

virkes visitkort – den måde, som Folkevirke 

kan nå bredt ud og fortælle om både akti-

viteter og signalere de værdier, vi ønsker. 

Derfor kan en del af udgifterne ved at udgive 

”Folkevirke” opfattes som en form for 

markedsføring. 

Hvis man forfølger det synspunkt, så kunne 

man jo også overveje, om vi skulle sende flere 

blade ud til kredsene – en samlet pakke til en 

kredsrepræsentant. 

De kredse, som har repræsentanter i Folke-

virkes forretningsudvalg kunne så tage flere 

blade med sig, så portoen spares, mens andre 

blade må sendes. 

Det er klart, at den satsning vil betyde, at 

”Folkevirkes” oplag skal være højere end 

antallet af betalende abonnenter, men at 

trykke fx 200 ekstra eksemplarer koster 

forholdsvis ikke så meget ekstra. Her er det 

portoen, der vil komme til at veje tungest. 

Jeg vil selv gerne arbejde i den retning. Det 

kunne så også være med til at knytte lokale 

medlemmer tættere til Folkevirke, sådan som 
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vi talte om det under den mundtlige beretning 

for Folkevirke. 

At få bladet kan være med til at øge kend-

skabet til Folkevirke og måske på sigt skabe 

større interesse for også at melde sig ind i 

Folkevirke – eller blive betalende abonnent 

for Folkevirke. 

 

Hjemmeside 

Bladet kan naturligvis også ses i elektronisk 

form på Folkevirkes hjemmeside. Her kan 

man finde pdf’ere af mange af de ældre numre 

og se bladenes forside på endnu flere. Dog 

ikke af alle blade, da teksten ikke findes i 

elektronisk form. 

Det nyeste blad gøres der altid opmærksom på 

på hjemmesidens forside. 

Desuden findes der en oversigt over indholdet 

på de ældste blade, så man har en mulighed 

for at orientere sig om indholdet. 

Det sker da også jævnligt, at Folkevirke får 

henvendelser om interesse for tidligere numre 

– ja, selv nogle, der er udgivet for mange år 

siden, så det er jo fint, at vores arkiv kan 

benyttes til meget forskellige formål. 

Senest fik Folkevirke en forespørgsel om den 

begravelsestale, som Dorthe Bennedsen holdt 

over sin mor, Bodil Koch. Hun havde set, at 

den var trykt i et af de gamle numre. 

Den kunne vi så finde og sende i kopi. 

 

Kommende blade 

Hvis jeg til sidst skal rette blikket lidt fremad, 

så kan jeg fortælle, at det kommende nummer 

sætter fokus på ”Kulturel integration” med 

afsæt i de debatter, som vi har haft med 

europæiske partnere i det EU-støttede projekt 

”Kulturel integration”. Her er det især Jeanne 

Bau-Madsen som har været involveret i at 

udarbejde tekster og skrive inspirations-

materiale, som omsættes til artikler i det 

kommende blad. Forhåbentlig med 

økonomisk støtte, men det ved jeg endnu 

ikke. Men jeg håber på det. 

For, som jeg har nævnt det flere gange, så 

forsøger jeg til hvert temanummer at skaffe 

midler. Det er delvist lykkedes til årets første 

nummer, som fik støtte fra Kulturministeriet. 

Årets to sidste temanumre har vi endnu ikke 

fastlagt temaerne på. Vi har nogle ideer, men 

ingen finansiering. Det er ansøgninger, som vi 

i de kommende måneder skal have sendt ud 

og så se, hvad der bliver mulighed for. Men af 

og til må vi satse lidt og tro på, at en ansøg-

ning bliver imødekommet, da det jo tager tid 

at forberede et blad – skaffe skribenter og selv 

skrive artikler, ligesom trykkeriet også har 

brug for omkring en måneds produktionstid – 

og så kommer postvæsnets 3-5 dage med 

udbringning. 

Så, hvis I sidder med gode ideer og forslag til 

temaer, så kom meget gerne frem med dem! 

Med disse ord vil jeg lægge den skriftlige og 

mundtlige beretning ud til debat. 

 

Annemarie Balle, redaktør 
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Referat af repræsentantskabsmøde 10. april 2011 
 

Pkt.1 

Forsamlingen valgte Inge-Lise Møller til 

dirigent. 

Stemmetællere: Ellen Kristiansen og Britta 

Poulsen. 

 

Pkt.2 

Årsberetning ved Annemarie Balle. 

Debat:  

Forslag om et mere interessevækkende 

repræsentantskabsmøde, så flere medlemmer 

vil deltage:  

 invitere en foredragsholder 

 flytte mødet til en anden del af landet 

 Kredsen, som holder mødet, skal være 

interesseret i planlægningen og selv 

søge penge til arrangementet. 

Repræsentantskabsmødet skal omdøbes til 

årsmøde, landsmøde eller generalforsamling 

og afholdes forskellige steder i landet. 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i 

2011holdes i Vejen. 

Her præsenteres et forslag om at nedlægge 

repræsentantskabet. Dette skal debatteres 

frem til det ordinære repræsentantskabsmøde i 

april 2012. Ændring af vedtægter kan først 

ske på repræsentantskabsmøde 2012. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt.3 

Årsberetning vedr. kulturtidsskriftet 

”Folkevirke” ved redaktør Annemarie Balle. 

Debat: 

Portoudgifterne er steget. Folkevirke gør, 

hvad vi kan for at holde portoudgifterne så 

lave som muligt. 

Blade kan i øget omfang uddeles gratis, så 

flere bliver opmærksomme på bladet og evt. 

også blive abonnenter eller medlemmer af 

Folkevirke. 

I nogle dele af landet bliver tidsskriftet ikke 

læst af mange og her vil et gratis blad kunne 

skabe ekstra opmærksomhed og være en 

reklame for Folkevirke. 

Man bør dele gamle numre ud. 

 

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

Pkt.4 

Regnskabet blev fremlagt af formand og 

kasserer. Det er stadig et problem at skaffe 

likvid kapital til dækning af løbende udgifter. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget og 

underskrevet af forretningsudvalget. 

Budgettet blev taget til efterretning efter 

justering af omkostninger, så det viser et 

mindre overskud. 

Budgettet skal vedlægges visse ansøgninger. 

 

Pkt. 5 

Kontingentet blev enstemmigt sat uændret til 

400,00Dkr pr. år. 

 

Pkt.6 

Alle der ønskede at blive valgt til repræsen-

tantskabet blev enstemmigt valgt. 

Tove Kattrup og Sara Y. Jensen blev valgt 

som medlemmer af forretningsudvalget. 

Inger Margrethe Christensen blev valgt til 1. 

suppleant. 

 

Pkt.7 

Fremsendt forslag til vedtægtsændring om, at 

også abonnenter skal kunne fremsætte forslag 

blev forkastet af repræsentantskabet, da det 

var i uoverensstemmelse med vedtægterne. 

 

Pkt.8 

Følgende datoer blev besluttet på mødet: 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 27. og 

28. august 2011 

Årsmøde/Landsmøde/Generalforsamling 21. 

og 22. april 2012 

 

Pkt.9 

Skriftlig hilsen fra Karen Pihlkjær blev læst 

op. På mødet blev der takket for Karen Pihl-

kjærs mange års ihærdige arbejde i forret-

ningsudvalget. 

Tur til Sydslesvig den 22. til 26. september 

2011. Planlægger med overnatning på 

Christianslyst. 

 Jeanne Bau-Madsen
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Folkevirkes repræsentantskab pr. 10. april 2011 
 

 

Navn, kreds/organisation                 Valgt år 

 

Kirsten Rudfeld, Roskilde     2009 

 

Lis Dahl-Rasmussen, Kgs. Lyngby    2009 

 

Jytte Gammelby, Kalundborg    2009 

 

Ellen Kristiansen, Kbhvn.s Vestegn    2009 

 

Ulla Lunde Hansen, København    2009 

 

Britta Poulsen, Roskilde     2009 

 

Bente Laursen, Roskilde     2009 

 

Inge Lise Møller, DSH – Foreningen af 

Aktive Kvinder i Sydslesvig 2009 

 

Lone Ræbild Nørgaard,  

Vesthimmerland     2009 

 

Inger Margrethe Christensen,  

Roskilde      2009 

 

Kirsten Madsen, Vesthimmerland 2009 

 

Karen Margrethe Madsen, Holstebro    2010 

 

Jeanne Bau-Madsen, Virum    2010 

 

Kirsten Bækhøj, Aars     2010 

 

Gunhild Christiansen, Frederiksberg    2010 

 

Birgitte Højland Christensen,  

Nærum      2010 

 

Marianne Kofod Pedersen,  

Svaneke      2010 

 

Kirsten Andersen, Kgs. Lyngby    2010 

 

Annemarie Balle, København    2010 

 

Grete Dige Østergård, Holbæk    2010 

 

 

 

Tove Hinriksen, DSH – Foreningen  

af Aktive Kvinder i Sydslesvig    2010 

     

Annette Molin Pedersen,  

Roskilde      2010  

 

Mona Bach Jensen, Aars    2011 

 

Zara Y. Jensen, Gentofte     2011 

 

Annie Christensen, Ranum     2011 

 

Ellis Grønvold,  

Vallensbæk Strand    2011 

 

Gunvor Fink Møller, Lemvig    2011 

 

Grete Balle, Kalundborg     2011 

 

Karen Herand, Kirke Hyllinge    2011 

 

Shirley Højbjerg, Terndrup    2011 

 

Jytte Nielsen, Herning     2011 

 

Karen Pihlkjær, Aars     2011 

 

Rebekka Olsvig, Nuuk     2011 

 

Elise Høj, Hellerup  2011 

 

Tove Kattrup   2011 

 

Bente Ullits Eckmann, København 2011 
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Folkevirkes forretningsudvalg pr. 18. april 2010 
 

 

Navn, adresse mv.                     Valgt år 

 

Annemarie Balle, formand og redaktør      2010 

Reventlowsgade 18, 4. tv.  

1651 København K    

Tlf. 51 51 24 20    

e-mail annemarieballe@hotmail.com 

 

Jeanne Bau-Madsen, næstformand og sekretær 

Wienerbyen 2 

2830 Virum      2010 

Tlf. 45 85 65 92 

E-mail jeanne@bau-madsen.dk 

 

Ellis Grønvold, kasserer  

Valdbo Alle 23  

665 Vallensbæk Strand     2009 

Tlf. 43 54 35 80  

E-mail groenvold@image.dk   

 

Britta Poulsen  

Gartnervang 38, 2. th. 

4000 Roskilde     2009 

Tlf. 46 36 56 32   

E-mail britta.poulsen@privat.dk  

 

Ellen Kristiansen  

Vegavænget 11 

2620 Albertslund     2010 

Tlf. 43 64 62 07 

E-mail elhart@webspeed.dk  

 

Zara Y. Jensen 

Ermelundsvej 58 B 

2820 Gentofte     2011 

Tlf. 20 99 22 99  

 

Tove Kattrup     2011 

Karen Blixens Vej 

Herning 

 

Organisationsrepræsentanter: 

 

DSH – Foreningen af Aktive Kvinder i Sydslesvig    

Tove Hinriksen     2010 

Danziger Str. 18 

D 24837 Schleswig    
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Tlf. 0049 4621 22063 

E-mail tovehinriksen@versanet.de 

 

Dansk Kvindesamfund 

Karen Hallberg 

 

1. suppleant: 

Inger Margrethe Christensen 

Strandparken 23     2011 

4000 Roskilde 

e-mail imc@ruc.dk 
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Vedtægter for Folkevirke 
 

§ 1.0 Formål 

”Folkevirke – social – kulturel – politisk 

oplysning” er en landsdækkende, tværpolitisk 

oplysnings-virksomhed, grundlagt i 1944. 

Folkevirkes kerneområder er de sociale, 

kulturelle og politiske aspekter, som Folke-

virke ønsker en forpligtende, åben og for-

domsfri dialog om. 

Folkevirke arbejder på tværs af alle skel – 

sociale, kulturelle, politiske, geografiske, 

religiøse og aldersmæssige. 

Folkevirkes formål er at bringe nyt initiativ til 

oplysningsarbejdet. Folkevirke ønsker at 

fremme en aktiv dialog og derved give 

deltagerne et bedre fundament for at deltage 

engageret i den demokratiske proces. 

 

§ 1.1 Hvad er Folkevirke? 

Folkevirke består af enkeltpersoner, lokale 

kredse og komiteer, der på forskellig vis 

forestår folkeoplysningsarbejdet, samt en 

række tilsluttede organisationer, for hvem 

Folkevirke kan være den naturlige kulturelle 

dimension i det faglige og samfundsmæssige 

arbejde. Der betales et kontingent, der fast-

sættes af repræsentantskabet. 

 

§ 2.0 Ledelse 

Folkevirke ledes af et repræsentantskab og et 

forretningsudvalg. 

Repræsentantskabet er Folkevirkes øverste 

myndighed. 

 

§ 3.0 Repræsentantskab 

Repræsentantskabet udgøres af op til 60 

medlemmer – dog mindst 30 medlemmer fra 

flest mulige virkeområder og interessesfærer, 

samt 2 repræsentanter fra hver af de tilsluttede 

organisationer. 

 

§ 4.0 Valg til repræsentantskabet 

Medlemmernes repræsentanter vælges af 

repræsentantskabet. Det tilstræbes, at alle 

kredse og BB-lejre er repræsenteret. 

 

 

 

 

De tilsluttede organisationer udpeger selv 

deres repræsentanter for 3 år. Genvalg kan 

finde sted. 

Repræsentantskabet tager beslutning om 

tilslutning af nye organisationer. Valget 

gælder for 3 år. Genvalg kan finde sted. 

 

§ 5.0 Formand 

Af og blandt repræsentantskabet vælges 

Folkevirkes formand, som tillige er formand 

for repræsentantskab og forretningsudvalg. 

Valget gælder for 3 år. Genvalg kan finde 

sted. 

 

§ 6.0 Forretningsudvalg 

Af og blandt repræsentantskabet vælges 6 

medlemmer til forretningsudvalget for en 

periode på 3 år.  

2 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg 

kan finde sted. Der vælges 2 suppleanter hvert 

år. Genvalg kan finde sted. 

De tilsluttede organisationer har tilsammen 4 

pladser i forretningsudvalget. Disse pladser 

går på skift mellem organisationerne, indbyr-

des forskudt af hensyn til kontinuiteten. Hvis 

en organisation ikke ønsker at besætte sin 

plads, når den står for tur, tilbydes pladsen til 

den næste i den fastlagte rækkefølge. Perio-

den kan eventuelt forlænges. 

 

§ 7.0 Konstituering 

Forretningsudvalget fastsætter selv sin forret-

ningsorden og konstituerer sig med næst-

formand, kasserer og sekretær. 

Sekretærposten kan overdrages lederen af 

Folkevirkes kontor. 

Forretningsudvalget kan efter behov supplere 

sig med en person/personer med særlige op-

gaver, disse får samme status som supple-

anter. 

 

§ 8.0 Repræsentantskabsmødet 

Forretningsudvalget indkalder med 4 ugers 

varsel til repræsentantskabsmøde, som så vidt 

muligt afholdes i april måned. 
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Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 

• Valg af dirigent og 2 

stemmetællere. 

• Årsberetning ved formanden. 

• Årsberetning om bladet 

”Folkevirke”. 

• Fremlæggelse af revideret 

regnskab samt budget. 

• Fastsættelse af kontingent. 

• Valg. 

• Indkomne forslag. 

• Fastsættelse af næste års 

repræsentantskabsmøde og årets 

midtvejsmøde.  

• Eventuelt. 

Valg: Alle valg sker efter skriftlig indstilling, 

ved skriftlig afstemning med almindeligt 

flertal. Der kan stemmes ved fuldmagt, max. 

1 pr. repræsentant. 

Forslag til kandidater til formands-, forret-

ningsudvalgs- og repræsentantskabsposter, 

samt emner, der ønskes optaget på dags-

ordenen, skal være formanden i hænde senest 

14 dage før mødet. 

 

§ 9.0 Ekstraordinært repræsentantskabs-

møde 

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan 

indkaldes med 14 dages varsel, når det for-

langes af mindst 1/3 af repræsentantskabet 

eller af forretningsudvalget, hvis det skønnes 

fornødent.  

 

§ 10.0 Økonomi 

Folkevirkes økonomi er baseret dels på kon-

tingent fra Folkevirkes medlemskreds, dels på 

private og offentlige tilskud, legater og fonds-

midler.  

Tegningsret: Formanden og kassereren tegner 

i fællesskab Folkevirkes økonomiske og juri-

diske forhold. Formanden og kassereren kan 

udstede fuldmagter til den daglige leder af 

kontoret samt til FU-medlemmer.  

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet 

skal revideres af statsautoriseret eller regi-

streret revisor. Folkevirkes daglige regnskab 

er den daglige leders ansvarsområde. 

Formuen anbringes på betryggende vis i 

anerkendt pengeinstitut eller på giro. 

 

§ 11.0 Bladet 

Folkevirke udgiver bladet ”Folkevirke”.  

Forretningsudvalget udpeger/ansætter redak-

tøren. Redaktøren fastlægger sammen med 

forretningsudvalget bladets linje og pris. 

Redaktøren er ansvarlig over for forretnings-

udvalget. 

 

§ 12.0 Vedtægtsændringer 

Til ændring af vedtægterne kræves mindst 2/3 

flertal på et repræsentantskabsmøde. 

 

§ 13.0 Opløsning af Folkevirke 

Til opløsning af Folkevirke kræves mindst 4/5 

flertal på et repræsentantskabsmøde, indkaldt 

med mindst 4 ugers varsel. Eventuel formue 

skal tilfalde en fond eller organisation, der 

virker for lignende formål som Folkevirke. 

 

Trådt i kraft efter vedtagelse på 

repræsentantskabsmødet den 14. april 2002 

og erstatter vedtægter af 24. april 1947, med 

tilføjelser og ændringer af 17. november 

1973, 31. oktober 1981, 24. marts 1984, 15. 

april 1989, 20. april 1991, 6. april 1997, 19. 

april 1998, 21. marts 1999 og 26. marts 

2000. 

 

 


