Mundtlig beretning for landsforeningen Folkevirke
I forlængelse af min skriftlige beretning vil jeg knytte nogle få yderligere
bemærkninger.
Når man læser den samlede, skriftlige beretning, er det tydeligt, at Folkevirke har
mange aktiviteter landet over. Folkevirkes lokale kredse har arrangeret en lang
række spændende møder.
Fra landsforeningens side har der også været mange aktiviteter.
Den skriftlige beretning er gennemsyret af, at Folkevirke opleves som et givende –
og forpligtende – fællesskab, som det er en stor glæde at være en del af. Folkevirke
er et fællesskab på tværs af de begrænsende rammer, som opleves i mange andre
sammenhænge. Især på de større møder – regionale møder og dette landsmøde er
der skabt rammer, hvor medlemmerne kan mødes på tværs af kredsene og dermed
inspirere hinanden.
I år har vi for dette landsmøde ramt et tidspunkt, hvor flere ikke har kunnet komme
– og vi kan senere drøfte, hvordan vi kan planlægge næste års landsmøde, så flest
mulige kan deltage.
Umiddelbart vil mødet skulle ligge den 14. eller 21. april, så regnskabet kan nå at
blive færdigt – og inden konfirmationerne begynder at fylde op i kalenderen.
Tilbage til Folkevirkeåret, som er gået:
Tidligere år har de internationale projekter fyldt meget. Sådan er det ikke gået i
2016 – og endnu heller ikke i 2017. Folkevirke har sendt flere ansøgninger afsted til
både EU og det skandinaviske Nordplus, men desværre er det blevet til mange
afslag. Pt. har Folkevirke tre internationale ansøgninger ude og venter spændt på
svar. Jeg – og de, der har engageret sig i de internationale projekter -, har haft stort
udbytte af samarbejdet med internationale folkeoplysere. Vi har fundet inspiration
til nye mødeformer i Danmark og også fået ideer til indhold i nye møder. Derfor
håber jeg, at det igen vil lykkes at få gang i nye, internationale projekter. I første
omgang er der flest muligheder for projekter, hvor Folkevirke selv er koordinator,
men der er også muligheder for at være partner i større projekter. Her er Folkevirke
med som partner i to internationale projekter.
Som tidligere nævnt er det et kæmpe arbejde at skrive de internationale projekter,
så hvis man alene tænker på bekvemmeligheden, så er det at være partner helt klart
det letteste. Men som i så mange andre sammenhænge, så er det mere givende at
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være koordinator, da Folkevirke så kan vinkle aktiviteterne på en måde, som passer
præcis med de muligheder, som Folkevirke har for at fylde rollen ud. Man skal huske
på, at nogle af de partnere, som er med i de internationale projekter, er meget
anderledes en Folkevirke. De kan være meget større eller have folkeoplysning på en
måde, som er meget forskelligt fra Folkevirkes – fx være mere en skole med
voksenelever.
Men som sagt, så er alle disse ansøgninger stadig fugle på taget. Vi håber dog, at
mindst en af ”fuglene” kommer i hånden.
Nydanskere
Samarbejdet med nydanskere og foreningen Interkulturelt Kvinde Råd har også fyldt
meget blandt Folkevirkes aktiviteter – og gør det stadigvæk. Her i 2017 er Folkevirke
gået i gang med at afsluttede projektet ”Mangfoldighedens Danmark” – en guide for
nydanskere, som kommer til Danmark. I guiden fokuseres på det, som populært sagt
står mellem linjerne. Ikke lovgivningen, men bl.a. de forventninger, som danskerne
har i hverdagen – omgangsformer, hverdagen på en arbejdsplads, samvær i
foreninger og skole-hjem samarbejder. Ud over informationer om de forhold, en
række links, hvor man kan læse mere, rummer guiden også en række
forundringsspørgsmål. Noget, som nydanskere undrer sig over, når de kommer til
Danmark.
Bogen skal være klar til Folkemødet på Bornholm.
Folkemøder
Folkevirke har valgt at deltage på Folkemødet på Bornholm i år i en temablok om
netop integration og nydanskere. Det er noget nyt, DFS spiller ud med, så Folkevirke
vil afprøve den mulighed. Så må vi se, hvordan det forløber, og om vi også ad den
vej kan profilere Folkevirke mere.
I 2016 valgte Folkevirke ikke at være på Folkemødet på Bornholm, men i stedet at
tage til Mors, hvor der bliver holdt Kulturmøde i slutningen af august.
Folkevirke havde et fint indslag, men desværre blev der i sidste øjeblik ændret på
arrangementets tidspunkt, så flere gik forgæves. Det var ærgerligt.
Aktuelt har Folkevirke ikke besluttet, om vi også skal være med på Folkemødet. Vi
kunne godt tænke os, at et arrangement på Mors skulle ske i samarbejde med en
lokal kreds. Derved kunne vi profilere både kredsen og landsforeningen.
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Men der er jo både økonomi i det, ligesom der er brug for en planlægningsgruppe.
Dette er endnu til overvejelse.
Kvindestemmer
Gennem 11 år har Folkevirke været den drivende kraft i et af de større
arrangementer i Folkevirkeregi – både publikumsmæssigt og økonomisk. De fleste år
har arrangementet været holdt i Jazzhouse. Her inviteres kvindelige kunstnere –
forfattere, musikere, sangere, billedkunstnere og kunstnere, som arbejder på tværs
af disse udtryksformer.
Det er en stor glæde at kunne arrangere disse eftermiddage og dejligt at se, at
folkevirkere og andre gæster efterhånden kommer langvejs fra for at være med.
Kvindestemmer er med til at give Folkevirke en tydeligere profil og er samtidig også
et af de arrangementer, som er med til at forbedre Folkevirkes økonomi, så det er
dejligt, at de to ting kan gå hånd i hånd.
Regionale møder
En anden stor aktivitet i Folkevirkeregi er de regionale møder, hvor flere kredse går
sammen om at arrangere et større møde. Et godt initiativ, som har eksisteret i
mange år. Nogle steder er der lidt pause, mens Vestegnen, Roskilde og Lyngby hvert
år har stået bag en flot lørdag i marts måned.
Det kunne være godt, hvis andre kredse ville genoplive samarbejdet, da det er med
til at vise, at Folkevirke er mere end ens egen kreds, og at man i et givende
fællesskab kan få flere og større oplevelser.
BB-lejre
En sidste, større aktivitet, som jeg vil knytte et par ord til, er Folkevirkes
Bedsteforældre-Børnebørn-lejre. BB-lejrene.
De blev i sin tid oprettet på initiativ af bl.a. lægen Esther Møller. I mange år voksede
antallet af lejre, men, som i så mange andre tilfælde med Folkevirkes initiativer, så
får andre og større foreninger øje på aktiviteten og kommer med udspil. Det skete
også med BB-lejrene. Folkevirke har i dag en enkelt livskraftig lejr, som i disse år har
fundet et godt lejrsted på Langeland. Det passer med økonomien og er fleksibelt i
f.t. antallet af deltagere.
Lejrleder Karen Hallberg har fundet et godt team, så lejrene kan give deltagerne
gode og aktive oplevelser i efterårsferien.
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Kontoret
På de indre linjer er det Birgit von der Recke, som er tovholder med kontoret her
som base. Hun har nogle travle timer på kontoret, hvor der skal holdes øje med bl.a.
medlemskartotek, udsendelser, nyhedsbreve og hjemmeside.
I de senere år er det blevet et stigende krav, at Folkevirke også performer på de
elektroniske platforme – nyhedsbreve og hjemmeside. Desuden har Folkevirke en
Facebook-profil, men den er det svært for Birgit også at vedligeholde i større stil.
Folkevirke har forsøgt på forskellig vis at skaffe ekstra arbejdskraft, men endnu er
det ikke lykkedes. Hvis I kender en – eller selv har lyst til det – så sig meget gerne til.
Fremtiden
Til sidst lidt om fremtiden.
Folkevirke fylder 75 år i 2019 – jubilæumsdatoen er fastlagt til den 2. marts, da det
er den officielle stiftelsesdato.
Der er nedsat et lille jubilæumsudvalg med repræsentanter fra flere kredse. Vi har
talt om forskellige muligheder for at markere jubilæet og om, hvad indholdet skal
være.
I første omgang har vi valgt at holde jubilæet på Vartov. En dyr løsning, men også en
flot løsning, hvor der kan være både optræden og taler, ligesom vi kan spise til
rimelige priser.
Udvalget vil gerne stå bag udgivelsen af en jubilæumsbog og har også drøftet at få
en teaterforestilling, som tager udgangspunkt i Folkevirkes historie og Folkevirkes
værdier. Desuden skal der inviteres nogle talere og evt. være musikalsk
underholdning. Men det er alt sammen noget, der koster penge, så vi må se,
hvordan vores ansøgninger om økonomisk tilskud modtages.
Et andet, større arrangement, som også skal planlægges inden længe, er næste års
markering af 100 året for udgivelsen af Emma Gads ”Takt og Tone”.
Kvindernes Bygning står bag en stor festligholdelse den 2. juni. Det skal være en
Emma Gad(e)-fest med taler, musik og en Emma Gad-kage fra La Glace.
Alle kvindeforeningerne i Kvindernes Bygning inviteres til at være med og gøre sig
synlige på forskellig vis. Her skal Folkevirke i gang med planlægningen, så sig til, hvis
I har lyst til at være med i det arbejde!

4

Tak
Sidst vil jeg gerne takke forretningsudvalget for et godt og konstruktivt samarbejde.
En særlig tak til Birgit for hendes store arbejde på kontoret og Tove for hendes
utrættelige arbejde med regnskabet og budgetter!
Med disse ord vil jeg gerne lægge både den skriftlige og mundtlige beretning ud til
debat.

Annemarie Balle
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