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Jeanne Bau-Madsen
medlem af
Folkevirkes forretningsudvalg

Jeanne Bau-Madsen født i Gentofte 1943,
Student fra Gentofte Statsskole 1961,
seminarieuddannet lærer fra Ribe
Statsseminarium 1986, cand.pæd. fra DPU
1995.
I begyndelsen af 1980erne boede jeg i
Sydjylland. Her lærte jeg Folkevirke at
kende. Jeg deltog i Folkevirkes
højskolekursus og fandt mig godt til rette
med det samme. Jeg havde været lidt
nervøs over, hvordan det ville være at
tilbringe fem dage sammen med en
mængde kvinder, jeg ikke kendte. Hvad
skulle man fx have med af tøj? Jeg har kun
sønner og brødre og var derfor helt uvant
med kun at være sammen med kvinder.
Men det var spændende og interessant, og
jeg deltog i disse kurser så længe, de
eksisterede. I Folkevirke har jeg taget
studiekredsleder- og talerkursus. Disse
kurser havde jeg megen glæde af, da jeg i
en sen alder blev lærer.
I 1986 flyttede vi til Virum nord for
København. Jeg havde været væk fra
hovedstaden i mange år og kendte ikke
mere så mange. Men det viste sig ikke at
være et problem, for jeg havde et stort
netværk gennem Folkevirke. Gennem dette
fik jeg hurtigt både venner og job.

Netværket man får ved at være en del af
Folkevirke har for mig været uvurderligt.
Jeg har lært folk fra alle sociale lag, alle
dele af Danmark og af alle uddannelser at
kende. Dette havde jeg aldrig haft
mulighed for, hvis jeg ikke var blevet en
del af Folkevirkebevægelsen.
Siden årtusindskiftet har jeg deltaget i
Folkevirkes udenlandske projekter. Jeg
har rejst meget og mødt en masse
spændende mennesker. Jeg har med min
uddannelse i bagagen kunnet skrive
undervisningsforløb og fører dem ud i livet
i mange hjørner af EU og Tyrkiet. Jeg
mener, Folkevirke har gjort et godt stykke
arbejde ved at fortælle om skandinavisk
demokrati, foreningsliv og interkulturel
forståelse.
Jeg har skrevet en studiekredshåndbog for
Dansk Folkeoplysnings Samråd. Den er
blevet oversat til engelsk. Desuden har
jeg netop skrevet en guide for
nydanskere. Det er også blevet til en del
artikler i ”Folkevirke” og nogle
undervisningsforløb, som ligger på
Folkevirkes hjemmeside.
Jeg skriver stadig oplæg til projekter,
underviser bydelsmødre og flygtninge.
Desuden er jeg næstformand i Folkevirke
og formand for Folkevirke i Lyngby.
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