
 
 

Mundtlig beretning til landsforeningen Folkevirke 

- aflagt den 18. april 2018 

 

I forlængelse af den skriftlige årsberetning vil jeg gerne knytte nogle yderligere 

kommentarer. 

Som alle har kunnet læse, så har Folkevirke haft et meget aktivt 2017 med en bred vifte af 

arrangementer inden for Folkevirkes tre hovedområder – den sociale, kulturelle og 

politiske folkeoplysning. 

Både Folkevirkes lokale kredse og landsforeningen har i årets løb arrangeret en lang række 

spændende møder. 

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. Rent formelt kan jeg tilføje, at umiddelbart vil mødet skulle ligge midt i 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 2017 – og 

endnu heller ikke i 2018. Folkevirke har sendt flere ansøgninger afsted til både EU og 

Nordisk Råd, 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.  

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 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 end 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 i løbet af få måneder. 

 

Nydanskere 

Samarbejdet med nydanskere og foreningen Interkulturelt Kvinde Råd har i de forløbne år 

fyldt meget blandt Folkevirkes aktiviteter – og gør det stadigvæk. I 2017 og 2018 er 

Folkevirke forsat i gang med 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. 

Kulturguiden blev klar til Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors i sommeren 

2017 – på tre sprog: Dansk, engelsk og arabisk. 

I efteråret 2017 og her op gennem 2018 har Folkevirke taget hul på et nyt projekt, som 

også involverer nydanskere – Kvinder 50+ -, hvor Folkevirkebrugere går i dialog med 

nydanskere, som har svært ved at finde fodfæste på det danske arbejdsmarked, og som 

derfor let ender i et parallelsamfund uden den brede berøring med etniske danskere. 

 

Medlemsskaber – lokalt og på landsplan 

Vi har gennem årene flere gange drøftet betydningen af at være medlem af Folkevirke på 

landsplan. 

Folkevirke forsøger på forskellige måder at gøre opmærksom på, at det gør en forskel, om 

man er medlem af Folkevirke på landsplan eller Folkevirke lokalt. Der er naturligvis nogle 

vedtægtsmæssige forskelle som fx at man kun som medlem på landsplan har tale- og 

stemmeret på landsmødet, ligesom vi har besluttet, at landsmedlemmer har fortrinsret til 

møderne. 



 
 

Vi har også på forskellige måder forsøgt at gøre en økonomisk forskel som fx her i dag, 

hvor vi har kunnet tilbyde landsmedlemmer et tilskud til rejse, ophold og deltagelse i 

landsmødet. 

I kredsene arbejdes der også med graduerede priser for lokal- og landsmedlemmer. Det 

samme har af og til været forsøgt på centralt planlagte møder, men der ligger ikke en 

beslutning om at gøre det hver gang. 

Man kan derfor spørge, hvad et sammenhold skal koste? 

Det er et spørgsmål, som vi mange gange har drøftet i Folkevirkes forretningsudvalg, og 

som vi også meget gerne vil drøfte i dag. 

Baggrunden for spørgsmålet er, at vi i Folkevirke ser en tendens til, at det lokale 

medlemstal nogle steder ude i kredsene stiger, mens det på landsplan falder. Det er 

ærgerligt, for det kan betyde, at sammenholdet og oplevelsen af at være med i et større 

fællesskab smuldrer. At ens referenceramme kun bliver det strengt lokale, og dermed går 

man glip af de muligheder, der er for at møde mennesker på tværs af alle skel, sådan som 

det står i Folkevirkes formålsparagraf. Det er netop en af styrkerne ved Folkevirke, at man 

mødes på tværs af de givne kasser og dermed får helt nye – og overraskende – oplevelser. 

Et af de steder, hvor det har været meget tydeligt, har været på Folkevirkes lejre for 

bedsteforældre og børnebørn – BB-lejrene. Her har børn fra det københavnske mødt børn 

fra det nord- og sydjyske, som de aldrig ville have mødt. De har leget sammen i uge 42 – og 

i mange tilfælde også skabt sig lange venskaber. 

 

Tilbud til medlemmerne 

Men, igen, hvad skal der til for at få lokale medlemmer til at tage skridtet fuldt ud og blive 

medlem af Folkevirke på landsplan? 

I det forløbne år har landsforeningen Folkevirke igen tilbudt at komme ud i kredsene for at 

fortælle om bl.a. Folkevirkes internationale projekter og om andre emner. Folkevirke i 

Vesthimmerland har her i 2018 sagt ja tak, og her tog jeg som Folkevirkes formand afsted 

til kredsens generalforsamling. Det blev til et godt møde, hvor jeg fornemmede, at 

interessen for landsforeningen Folkevirke blev skærpet. 

Der udspandt sig en god og tankevækkende debat. Bl.a. var der en deltager, som slet ikke 

kunne se, hvorfor de lokale medlemmer skulle interessere sig for andet end deres egen 

kreds. Den kørte jo godt, og det var her, de havde deres gang og netværk. 

Vedkommende mente også, at det internationale samarbejde blot var en pengemaskine 

for landsforeningen og ikke kunne tilføre foreningen nogen værdi. 



 
 

Det drøftede vi så lidt, og jeg håber, at jeg trods alt fik sået lidt tvivl i hans sind om hans 

holdninger – og værdien af at være med i et større fællesskab. Det at kunne blive 

overrasket i mødet med andre og over emner, som kan diskuteres på en overraskende 

måde. 

 

Æresmedlem 

På mødet i Vesthimmerland skete der også mere. I Folkevirkes forretningsudvalg havde vi 

drøftet muligheden for at udnævne endnu et æresmedlem. Da Folkevirke 

Vesthimmerlands mangeårige formand havde besluttet sig for at takke af, så var det oplagt 

at benytte muligheden for at udnævne hende til æresmedlem. 

I forretningsudvalget var vi enige om, at udnævnelse skulle ske i forbindelse med kredsens 

generalforsamling, nu jeg deltog i den – og det var en helt rigtig beslutning på den måde at 

gøre generalforsamlingen ekstra festlig og dele udnævnelsen med de mange, lokale 

folkevirke-medlemmer. 

Karen Pihlkjær kan desværre ikke deltage i landsforeningens landsmøde, da hun har været 

involveret i et alvorligt trafikuheld her i påsken. Heldigvis er både Karen og hendes mand i 

bedring. 

Jeg vil gerne i dag gentage lidt af motivationen for at udnævne Karen til æresmedlem. 

Først nævnte jeg de mange aktiviteter på landsplan, som Karen i årenes løb har deltaget i – 

kurser og møder. Karen har gennem årene altid fulgt Folkevirkes udvikling med stor 

entusiasme, ligesom hun gennem 15 år sad i Folkevirkes forretningsudvalg. 

I Folkevirke Vesthimmerland har hun sat sit tydelige præg gennem mange år. Hun har 

været med til at lægge gode sæsonprogrammer og skrevet rigtig mange ansøgninger for at 

få økonomien til at hænge sammen. Altid håndskrevne ansøgninger, som tit har været 

fulgt af et lille digt og også gerne udsmykket med udklip og små, håndtegnede guirlander. 

Som mangeårigt medlem af Folkevirkes forretningsudvalg har hun også altid mødt op 

velforberedt og med mange, gode ideer. Mange gange har hun sendt sine ideer på 

forhånd, så andre i forretningsudvalget har kunnet overveje dem grundigt – og så har hun 

og jeg også haft mange timers telefonsamtaler om mangt og meget.  

Folkevirke har fyldt meget i Karens liv. Hun har været en ildsjæl og brændt for at fastholde 

et højt niveau i Folkevirkes arrangementer. 

Nok gik Karen af som formand i Vesthimmerland, men hun forbliver som aktivt medlem af 

Folkevirke. Det er jeg meget glad for. Selv om det nu bliver mere fra sidelinjen, at hun vil 



 
 

følge Folkevirke, så er jeg ikke i tvivl om, at hun stadig vil være en ildsjæl, som vil komme 

med gode ideer til os andre. 

Som den islandske forfatter Jón Kalman Stefanssón skriver i sin trilogi: 

”Der findes bøger som underholder dig, men som ikke rykker det mindste ved de 

afgørende spørgsmål. Og så er der de andre, som får dig til at tvivle, de giver dig håb, 

udvider verden og gør dig forhåbentlig bekendt med den svimlende afgrund”. 

Ja, man skal bevæge sig og blive bevæget. 

 

Flottere kan det ikke siges. 

- og dermed udnævnte jeg Karen Pihlkjær til æresmedlem af landsforeningen Folkevirke. 

 

Folkevirke 75 år 

Som nævnt i går, så kan Folkevirke markere sit 75 års jubilæum næste år – i 2019. Vi vil 

gerne markere det på flotteste vis, så planlægningen har allerede været i gang længe. 

Folkevirke er i gang med at udforme en ny folder og en plakat, hvor der fortælles om 

skelsættende aktiviteter i de forløbne 75 år. 

Desuden drøfter vi fortsat, hvordan jubilæumsskriftet skal udformes samt, hvordan selve 

dagen skal forme sig. Vi har lagt os fast på nogle indslag, men der mangler stadig 

finjusteringer, så måske kan vi også her i dag drøfte ideer og forslag – og ikke mindst 

finansieringen. Der er dog fortsat en hurdle, vi skal over, nemlig at vi stadig mangler stadig 

at få økonomien på plads. Så der er behov for ideer til, hvor vi kan søge om støtte til vores 

jubilæumsarrangementer. 

 

Økonomi 

Her til sidst i min mundtlige beretning lidt om økonomien. 

Som det fremgår af regnskabet kommer Folkevirke i år ud med sorte tal. Det er rigtig 

dejligt, at forretningsudvalgets strenge budgetkontrol og meget økonomiske sans har båret 

frugt. 

Det er glædeligt, at Folkevirke er inde i en god gænge, selv om der hele tiden er behov for 

en stram, økonomisk styring.  



 
 

Egenkapitalen er rimelig, men dog skrøbelig. Egenkapitalen er vigtig, fordi Folkevirke i 

stigende grad skal finansiere aktiviteterne, og først når projekterne er afsluttede, og 

regnskabet aflagt, kommer bevillingen til udbetaling. Det kan være svært, når der er tale 

om større projekter, så i de kommende år skal Folkevirke gerne fortsat komme ud med et 

lille overskud.  

 

Sidst skal der – ligesom i den skriftlige årsberetning – lyde en tak til forretningsudvalget for 

et godt samarbejde og til kontoret, hvor Birgit von der Recke yder en uvurderlig indsat 

samt Tove Hinriksen for hendes store arbejde med at få bogføring, balancer og regnskab til 

at fremstå forståeligt for hele forretningsudvalget. 

Desuden skal der også lyde en tak til de mange frivillige i landets kredse, som yder en stor 

indsats og dermed får Folkevirke til at fremstå som en livskraftig forening! 

 

Med disse ord vil jeg gerne lægge både den skriftlige og mundtlige beretning ud til 

debat. 

På bestyrelsens vegne 

Annemarie Balle 


