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Nyhedsbrev for maj 2019 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i maj 2019.  

 
Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. 

 
På www.folkevirke.dk – ”kalenderen” kan du se arrangementer i Folkevirke. 
 

Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til 
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn! 

 

Folkevirke København 

Hvorfra kommer forandring? 

Interkulturel kommunikation den2.5.19 
er udsat til efteråret 2019 

 
21. maj 2019 

Børneopdragelse – rettigheder og 
pligter v/AKT lærer Kim Reinhard 
 

Hvad skal vi voksne give børnene for at 
de kan blive gode, lykkelige 

samfundsborgere. 
 
Det er Folkevirkes forventning, at det vil 

påvirke deltagernes handlekraft i positiv 
retning. 

 
Mødet holdes: Frivilligcenter SR-Bistand, 
Tagensvej 70.1. 2200 København N  

Kl. 14.00 til 16.30 
 

Det er gratis at deltage, men tilmelding 
er nødvendig til folkevirke@folkevirke.dk 
 

Emner til efteråret 2019 og forår 
2020 

• Kulturel identitet,  

• Religionens plads i samfundet og 

betydning for den enkelte,  

• Dannelse,  

• Social kontrol,  

• Personlig integritet,  

• Muligheder for personlige valg. 

 Vi skal tale med hinanden og ikke blot til 
hinanden. 

Det er vigtigt for at sikre demokratiet i 

Danmark, at vi hver især får afdækket vores 
styrker og finder frem til vores ressourcer. 

Det kan ske i en samtale om fx udvikling af 

demokratiet. En debat, som kan være motor 
i netop denne udvikling. 

Efter mødet kan vi hver især gå styrket 

videre i vores hverdag og forhåbentlig også 
være med til at udvikle os til mere aktive 
sandfundsborgere. 

Folkevirke og Sankt Joseph Seniorcenter 

indbyder derfor til et spændende 
eftermiddagsmøde den 12. september kl. 

14.00-16.00 i Klerkesalen. 

Program 
Præsentation af Folkevirke og Sankt Joseph 

Seniorcenter v. landsformand Annemarie 
Balle og formand Per H. Larsen 

Debatoplæg om demokratiets udfordringer v. 
tidligere borgmester i Kalundborg Aage 

Brejnrod 

Workshop om demokratiudvikling 
Afsluttende debat. 

Undervejs serveres kaffe/the og kage. 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:folkevirke@folkevirke.dk


 

         Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.    Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 7031 konto 1099538 
                               Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

2/5 

 

Folkevirke København 

"Besøg i Synagogen - København" 

 
 

Der er endnu ledige pladser til besøget i 
Synagogen den 23. april 2019, 
bindende tilmelding senest den 15. maj 

2019 til Folkevirke@folkevirke.dk 
 

Besøg i Synagogen er torsdag den 23. 
maj 2019, kl. 14.30-ca.15.30 med et 

besøg i Synagogen i Krystalgade 12, 
København K. 

Vi skal mødet kl. 14.00, på grund af 
sikkerhedsprocedurerne i forbindelse 

med besøget. 

Gustav Hetsch’ smukke bygning er netop 
blevet restaureret. 

Vi bliver vist rundt i hele bygningen, 
mens vi får fortalt om huset, og hvad 

det bliver brugt til. 

Omvisningen slutter i selve synagogen, 
hvor vi hører om den jødiske religion og 
ser torarullerne. 

Omvisningen varer ca. 1 time, og der er 

mulighed for at sidde ned undervejs. 

Pr. arrangement er prisen 75,- kr., hvis 
man deltager i alle tre besøg, er der 
rabat så er prisen i alt 175,00 kr.  

Betales ved indgangen. 

 
Synagogen 

 Hen over efter året kommer der to andre 

arrangementer med trosretninger. 

Der er planlagt et besøg i ”Den Koptiske 

Ortodokse kirke”, Taastrup Hovedgade 162, 
2630 Taastrup 

 

 
Skt. Maria & Skt. Markus 

 

Vi er også i gang med at planlage et besøg i 
Hamad Bin Khalifa Civilisation Center - 

Moské Rovsingsgade, Vingelodden 1, 2200 
København N. 

 

 
Hamad Bin Khalifa Civilisation Center - Moské 
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Folkevirke Herning 

"Sommerudflugt 13. maj 2019” 

 
Folkevirke i Hernings sommerudflugt den 

13. maj 2019 går i år til Vestermølle, 
Skanderborg og en tur rundt i 
Søhøjlandet med guide. 

 

Vi mødes på parkeringspladsen ved 
Holmparken, Viborgvej, busafgang kl. 

9.00 og kører til Vestermølle, som ligger 
smukt ned til Skanderborg Sø. Her 
mødes vi med vores guide Jørgen Lund 

Christiansen, formand for Vestermølle 
Møllelaug. 

 

Fra kl. ca. 10.30 vil han tage os med på 
en rundvisning. Vi vil få et indblik i 
andelsbevægelsens store betydning for 

landbruget og samfundet i det hele 
taget. I det gamle kornmagasin, hvor 

der i dag er Virtuelt Museum, får man et 
spændende indblik i de sidste 500 års 
danmarkshistorie set fra Vestermølle.  

 

Efter rundvisning i Vestermølle er der 
middag inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin på 

Restaurant Vestermølle. 
 

Herefter går vi igen i bussen og kører en 
tur rundt i Søhøjlandet med 

Skanderborg Kommunes tidligere kultur- 
og borgerservicechef Svend Erik Jensen 
som guide.  

 

Vi afslutter dagen på Vestermølle igen. 
Der vil være ”tag selv” kaffe med 

kringle. 
Tillader vejret det, kan det foregå 
udendørs.  

 

 Denne dejlige tur – med forventet 

hjemkomst ca. kl. 17.00 – koster for 
medlemmer af Folkevirke 325 kr. og for 
ikke-medlemmer 400 kr. I prisen er 

inkluderet: bustur, guider, middag incl. 1 
øl/vand eller 1 glas vin og kaffe med 

kringle.  
 

Man må gerne selv tage kaffe med til 
busturen.  
 

Der var bindende tilmelding og betaling 
senest den 18. marts 2019 

 
 
 

 
Vestermølle 

 

 
 

 
Restaurant Vestmølle 
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Folkevirkes Landsorganisation  

 

Torsdag den 11. april 2019 holdt Folkevirke sit årlige landsmøde 
 
Kort resume: Allerede dagen før havde 

en større gruppe folkevirkere sat 
hinanden stævne for at besøge Magasin 

du Nords lille museum i Vingårdstræde.  
 
Her kunne deltagerne opleve glimt fra 

Magasins mere end 100 år lange historie 
– og genkalde sig minder fra en 

barndom, hvor Magasin du Nord spillede 
en langt større rolle end i dag. 
 

Historien blev krydret med sjove og 
interessante anekdoter fra en 

medrivende rundviser, som havde sat 
sig godt ind i stoffet. 
 

Formiddagen før landsmødet fortalte 
landsformand Annemarie Balle og 

næstformand Jeanne Bau-Madsen om de 
mange impulser de har fået ved at 
deltage i internationale projekter.  

 
Deltagerne fik mulighed for at deltage i 

forskellige workshops, hvor nogle af de 
udenlandske ideer blev prøvet, ligesom 

man også diskuterede de forskellige 
kulturopfattelser og kulturmønstre, som 
man typisk møder ved at deltage i de 

udenlandske projekter. Det gav 
anledning til gode og tankevækkende 

debatter om bl.a. hvordan de forskellige 
kulturer betragter døden og de særlige 
ønsker, som man har forskellige steder i 

verden til selve begravelsen/bisættelsen. 
 

 
Kunsten at samarbejde 

  
Landsformand Annemarie Balle lagde ud 

med sin mundtlige beretning, hvor hun 
først konstaterede, at 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. 

Et af de områder, som Folkevirke i mange 
år har satset meget målrettet på, er at få 

involveret nydanskerne – det, man er 
begyndt at kalde bindestregsdanskerne, 

fordi man derved anerkender, at de 
rummer kulturelle elementer fra to kulturer. 
Folkevirke har gennemført projekter, hvor 

der netop har været fokus på værdien i at 
kunne rumme flere kulturer 

 
Folkevirke har for kort tid siden fået 

godkendt et projekt under overskriften 
”Hvor kommer forandring fra?”, hvor et af 
fokusområderne er at få en øget 

mellemfolkelig forståelse og et øget 
engagement i de demokratiske 

problemstillinger. I løbet af projektets 
etårige løbetid bliver der arrangeret møder 
om bl.a.  

o Demokratiopfattelse 

o Kulturel identitet 

o Interkulturel kommunikation 

o Dannelse 

o Social kontrol 

o Børneopdragelse. 

 
Der blev på landsmøde foretaget valg til 

forretningsudvalget. Der var genvalg til 
Jeanne Bau-Madsen, København, Britta 
Poulsen, Roskilde, og Tove Hinriksen, 

Holstebro. Der blev desuden valgt to 
suppleanter: Tove Kristensen, 

Vesthimmerland og Ulla Lunde Hansen, 
København. 
 

Sæt kryds i kalenderen nu til næste års 
landsmøde som er 16. april 2020 
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Folkevirkes Landsorganisation  

 

Folkevirkes 75 års jubilæumsbog 
 
I forbindelse med Folkevirke holdt sit 

75-års jubilæum den 2. marts 2019. 
 

Blev der udgivet en jubilæumsbog:  
”Folkevirke 75-år” med social, 
kulturel og politisk oplysning. 

 
Jubilæumsbogen kunne være en 

værtindegave til sommerfesten. 
 
Bogen kan bestilles ved e-mail til 

folkevirke@folkevirke.dk og prisen 
er: 150,- kr. + porto. 

 
 

 
Motivet er malet af kunstner Grete Bille 

”Portalen” 2019 
 

 75 års jubilæet blev fejret i ”Vartovs festsal”, 

hvor der blev flere talere og festtalen blev 
holdt af Drude Dallerup.  

 
Dagen havde også musiske indslag bl. a. 
Folkevirkes ”Svanesalme” opføres af 

komponisten og sangskriveren Pia Raug. 
 

Henriette Nederby og Søren Killerich. Duoen 
tog udgangspunkt i brevvekslingen mellem 
Carl Nielsen og hustruen Anne Marie Carl 

Nielsen 
 

 
Henriette Nederby og Søren Killerich 

 

Foto Ina Løndahl 
 

 

 

 
Udgivelse af Folkevirkes nyhedsbrev holder sommerferie og er tilbage igen til august 
2019.  

 
Vi ønsker alle en god sommer og på gensyn. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:folkevirke@folkevirke.dk


 

         Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.    Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 7031 konto 1099538 
                               Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

6/5 

 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk

