Nyhedsbrev for august og september 2019
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i august og september 2019.
Vi vil også i nyhedsbrevet præsentere Folkevirkes samarbejdspartner.
I dette nyhedsbrev præsenterer vi Kvindernes Bygning.
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 arrangementer i Folkevirke send en mail til
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn!

Folkevirke Landsorganisation
Folkevirke til Kulturmøde på Mors:
Demokratisk dannelse uden kvinder?
Folkevirke har et par gange tidligere
deltaget i Kulturmødet på Mors, ligesom
Folkevirke har været med på Folkemødet
på Bornholm.
Folkevirke vurderer, at Folkemødet på Mors
er den helt rigtige profil for foreningen.
Derfor har Folkevirke undersøgt forskellige
muligheder og lagt sig fast på, at vi denne
sommer vil arrangere et debatmøde med
professor i statskundskab Drude Dahlerup,
som holdt den flotte festtale til Folkevirkes
75års jubilæum på Vartov.

Drude Dahlerup kommer med eksempler på
nødvendigheden af at arbejde for større
mangfoldighed i det politiske liv.

Arrangementet med Drude Dahlerup holdes
fredag den 23. august i Monas Hus på
Hovedgaden kl. 15.00 – 16.00.

Desuden stilles spørgsmål som:
• Hvordan kan interessen for
demokrati og politisk dannelse
skærpes?
• Hvordan kan vi stoppe ’hate speech’
på de sociale medier?
• Er Folketinget repræsentativt for
befolkningen?
• Hvorfor har mandsdominerede
parlamenter i over 90 lande vedtaget
kønskvoterings-love.
• Hvorfor er kønskvotering som
metode nærmest tabu i den danske
debat?
• Er dansk ligestillingspolitik generelt
gået i stå?

Professor i statskundskab Drude Dahlerup
fortæller om sit arbejde som international
rådgiver omkring styrkelsen af kvinders
deltagelse i politik rundt omkring i verden
og lægger op til debat om, hvorvidt vi kan
tale om demokrati, hvis kvinder og andre
er underrepræsenterede.
Økonomisk støttet af:

Drude Dahlerup

På forhåbentlig gensyn på Kulturmødet
på Mors
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Haandarbejdets Fremme
Rundvisning og foredrag i Glyptoteket

Haandarbejdets Fremme
inviterer til NY spændende tur til Ny
Carlsberg Glyptoteket.

Tilmelding senest den 15.august 2019 til
Ulla Brita Gregersen på mobil 23320809
eller på e-mail ublg1941@gmail.com.

Tirsdag den 3. september 2019, kl.
14.00 - vi mødes ved indgangen.

Husk at oplyse navn, tlf., e-mail og
medlemsnummer.

Vi får en spændende rundvisning og
foredrag om skulpturerne og de farver,
man har fundet ud af, de havde
tidligere, ved arkæolog og forsker
Cecilie Brøns.
Vi skal ligeledes se på de smukke gulve
med unikke mønstre, som Glyptoteket
har. De kan inspirere mange håndarbejdskyndige til at kreere nye
mønstre.
Vi slutter af med lækker kaffe og kage i
Palmehaven.
Pris for medlemmer kr. 225,Pris for gæster kr. 250,-

Cecilie Brøns

Adresse:
Ny Carlsberg Glyptoteket
Dantes Plads 7
1556 København V
På glædeligt gensyn til en spændende tur.

Beløbet bedes venligst indbetalt til
foreningens kasserer Else Toft
reg. nr. 4652, konto nr. 4865196032,
mrk. Glyptoteket.
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Folkevirke København
Litteratur efteråret 2019
Folkevirkes Litteraturkreds i København
læser følgende bøger efteråret 2019.
Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30.

Mødestedet er Folkevirke, Niels
Hemmingsens Gade 10, Emma Gads
mødelokale 3. sal, 1153 København K.

Litteraturliste efteråret:
05.09:
Audur Ava Ólafsdóttir: ”Ar”
03.10:
Tarjei Vesaas: ”Is-slottet”
31.10:
Anne-Cathrine Riebnitzsky:
”Smaragdsliberen”
21.11:
Orhan Pamuk: ”Mit navn er Rød”
Kontakt: Britta Poulsen,
tlf. 46 36 56 32 for tilmelding.

12.12:
Karen Blixen: ”Sorg-Agre”

Folkevirke København
"Besøg i Den Koptiske kirke"
Folkevirke København arrangerer sit
andet arrangement, hvor deltagerne får
indblik i en trosretning.
Denne gang er det i ”Den Koptiske
kirke", ved rundvisning og foredrag
Torsdag den 5. september 2019,
kl. 17:00 - 19:30.
Tilmelding til Folkevirke@folkevirke.dk
senest den 26. august 2019,
opgiv navn og e-mail adresse
Pris for deltagelse er 75,- kr. som
betales ved indgangen.
Sted:
Den Koptiske Ortodokse kirke”, Taastrup
Hovedgade 162, 2630 Taastrup

Den koptiske kirke eller rettere den
koptisk-ortodokse kirke er betegnelsen
for Egyptens største kirke. Kirken selv
hævder at være grundlagt af evangelisten
Markus, som bragte kristendommen til
Alexandria i det første årti efter Jesu død
og opstandelse.
Den koptiske kirkes ledere, som har
betegnelsen patriarker, opfatter sig selv
som Markus' efterfølgere.
Link: http://koptisk.dk/
https://www.kristendom.dk/indf%C3%B8ring/
det-vigtigste-vide-om-den-koptiske-kirke.
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Folkevirke Herning
”En krukke fuld af oplevelser”
Ved Folkevirke Herning første møde
mandag den 9. september 2019.
åbner vi dørene kl. 13.00 på grund af
tilmelding til den nye sæson
Der er foredrag v/Ingelise Helgesen
mandag den 9. september, kl. 14.0016.00
”En krukke fuld af oplevelser”, hvor
Ingerlise Helgesen, Ikast fortæller om
en anderledes barndom ved Tirpitz, om
dramatiske oplevelser i Grønland,
spændende ophold i USA, ulandsfrivillig
i Afrika og underviser i Kina og Irland

Medlemskontingent for hele sæsonen er kr.
200,00. Hvert møde koster 40,00 kr. for
medlemmer og 60,00 kr. for ikkemedlemmer. Satserne er også gældende
for pensionister
Møderne holdes i Bethania, Torvet 9,
Herning.
I løbet af mødet holdes der en kaffepause
på ca. et kvarter, så man kan nyde sin
medbragte kaffe. Der er også mulighed for
at købe kaffe.

Folkevirke Vesthimmerland
»Regan Vest i Rold Skov«.
Folkevirke Vesthimmerland
inviterer mandag 9. september
2019, kl. 19.30.
Til foredrag ved Museumsinspektør ved
Nordjyllands Historiske Museum Bodil
Frandsen.
Emne: »Regan Vest i Rold Skov«. Et
foredrag i ord og billeder om et
monument på dansk jord fra
koldkrigstiden.
Entre og kaffe og kage 90,- kr.

Regan Vest

Kimbrer kro, Markedsvej 8, 9600 Aars
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Folkevirke København
Hvorfra kommer forandring? - Demokratiets udfordringer
Folkevirke og Sankt Joseph
Seniorcenter indbyder til et spændende
eftermiddagsmøde den 12. september
kl. 14.00-16.00 i Klerkesalen
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.

Program:
Præsentation af Folkevirke og Sankt
Joseph Seniorcenter v. landsformand
Annemarie Balle og formand Per H.
Larsen
Debatoplæg om demokratiets
udfordringer ved tidligere borgmester i
Kalundborg Aage Brejnrod
Workshop om demokratiudvikling
Afsluttende debat
Undervejs serveres kaffe/the og kage.
Adresse: Seniorcenter Sankt Joseph,
Griffenfeldsgade 44, 1. sal,
Klerkesalen, 2200 København N
Det er gratis at deltage tilmelding
til folkevirke@folkevirke.dk

Alle er velkomne.
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Folkevirke København
Hjortebrøl, kongejagt og spætteliv
Tag familien med på Folkevirkes
efterårstur i Jægersborg Dyrehave
Lørdag den 21. september 2019
Kl. 14.00 ved den røde port ved
Klampenborg station

Tilmelding så hurtigt som muligt til
folkevirke@folkevirke.dk.
Da deltagerantallet er begrænset til
15-20 personer bruger vi ”først-tilmølle” princippet.

Naturvejleder Lars Rudfeld vil lede
gruppen i roligt tempo gennem
Dyrehaven.
Turen vil vare to-tre timer, og der vil
være stop undervejs, bl.a. ved
Eremitageslottet.
Her holder vi en pause, så det vil være
klogt at medbringe kaffe/vand eller
andet at styrke sig på.
Turen slutter ved Peter Lieps Hus tæt
ved Klampenborg Station, hvor det er
muligt at drikke eftermiddagskaffe for
egen regning.

Lars Rudfeld

Pris for turen er kr. 50 - for voksne,
mens børn deltager gratis.
Der betales ved turens start til
Folkevirke, Jeanne Bau-Madsen.

Jægersborg Dyrehave

På gensyn og mange venlige hilsener
Folkevirke
Jeanne Bau-Madsen
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Folkevirkes Herning

”En sund sjæl i et sølle skrog”
Folkevirke Herning inviterer til foredrag
mandag den 23. september 2019, kl.
14.00 – 16.00.

Mødet holdes i Bethania, Torvet 9,
Herning.

”En sund sjæl i et sølle skrog” ved
entertainer Leif Fabricius, der har
skrevet teksterne til Karl Ejnar fra Borris.
Det behøver ikke at være kedeligt at
blive ældre. Et positivt livssyn og
humoristisk sans er god modgift, når
tidens tand gnaver.
En frisk indsprøjtning i den 3. alder
Medlemskontingent for hele sæsonen er
kr. 200,00.
Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer
og 60,00 kr. for ikke-medlemmer.
Satserne er også gældende for
pensionister.

Leif Fabricius

Der er adgang en halv time før. I løbet
af mødet holdes der en kaffepause på
ca. et kvarter, så man kan nyde sin
medbragte kaffe. Der er også mulighed
for at købe kaffe.
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Folkevirke Vestegn
Litteraturlisten efterår 2019
Vestegns efterår program:
24. september
»Potensgiverne« af Karen Brunk
Holmqvist Fremlægges af: Annelise
Bohn.
Dagens digt: Anne Birthe Kyed.

Møderne holdes som nævnte tirsdage fra
kl. 14.00-17.00. i Glostrup Fritidscenter,
mødelokale 2 med mindre andet er
nævnt.

29. oktober
»Ishavet« af Lars Johanson.
Fremlægges af: Birgit Kristensen.
Dagens digt: Connie Michel.
10. december
»Se Himlen over min fars tag« af
Zeinab Mosawi – Birgitte Vestermark.
Fremlægges af: Doris Nyrup.
Dagens digt: Ulla Persso.
Dette møde holdes hos Ellen
Kristiansen, Vegavænget 11 i
Albertslund.
Tilmelding og kontakt:
Formand Ellen Kristiansen,
Vegavænget 11, 2620 Albertslund

Folkevirke København
Besøg i Moskeen i Rovsingsgade
Vi har nu fået den endelige dato til
besøg og rundvisning i Moskeen i
Rovsingsgade,
Det er tirsdag den 8. oktober 2019, kl.
12.00-14.00.
Tilmelding til Folkevirke@folkevirke.dk
senest den 30. september 2019,
opgiv navn og e-mail adresse
Pris for deltagelse er 75,- kr. som
betales ved indgangen

Hamad Bin Khalifa
Civilisation Center – Moské

Adressen er: Vingelodden 1, 2200
København N
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Præsentation af Kvindernes Bygning
Siden 1996 har Folkevirke været lejer i
Kvindernes Bygning. I de første år var
lejemålet meget stort og dækkede
foruden det nuværende kontor, arkiv
og mødelokale også kontorlokale med
tre-fire arbejdspladser.
Da Folkevirkes behov ændrede sig,
blev kontorlokalet med de tre-fire
arbejdspladser udlejet ti anden side,
mens mødelokalets brug blev ændret,
så også andre kvindeforeninger i
Kvindernes
Bygning kunne leje det.
At Folkevirke blev lejer i Kvindernes
Bygning er helt i tråd med formålet
med Kvindernes Bygning.
Bygningens formålsparagraf lyder
således:
”Formålet med Kvindernes Bygning
er at tilbyde kvindeforeninger
lokaler centralt i København, som
er egnede til
sekretariatsfunktioner, foredrag,
møder, undervisning m.m. Desuden
kan bygningen tilbyde kvinder
lokaler til studieopgaver.”
Tanken om at opføre en Kvindernes
Bygning tog sin form allerede i 1896
med Emma Gad som en af de drivende
kræfter.
Igennem 40 år samlede initiativgruppen penge ind, så man kunne købe
en byggegrund samt få opført en
bygning. Det lykkedes så 40 år efter. I
1936 stod Kvindernes Bygning klar til
brug.
I de første ca. 40 var der foruden
kvindeforeninger også et hotel – Hotel
Cecil – samt en restaurant –.

Restaurant Karnappen. I 1970’erne var
økonomien i driften af restaurant og hotel så
dårlig, at man besluttede at lukke begge og i
stedet udleje lokalerne til kontorbrug
I dag er der blandt erhvervslejerne bl.a.
advokater, tandlæge, foreningen SKAF,
spillestedet Hotel Cecil samt to forretninger i
gadeplan.
Kvindeforeningerne har særligt favorable
lejevilkår og holder til på Bygningens anden og
tredje sal. Her er lejere som bl.a. Kvinderådet,
KFUKs sociale arbejde, Dansk Kvindesamfund,
Folkevirke, Haandarbejdets Fremme,
Interkulturelt Kvinde Råd, Kvindelige
Kunstneres Samfund og Kvinder i Musik.
Kvindeforeningerne samarbejder på kryds og
tværs og med forskellige projekter.
Folkevirke samarbejder bl.a. med Kvinder i
Musik og Kvindelige Kunstneres Samfund om
det årlige arrangement Kvindestemmer og har
samarbejdet med Interkulturelt Kvinde Råd
om forskellige integrationsprojekter. Sammen
med Haandarbejdets Fremme har Folkevirke
arrangeret forskellige, enkeltstående
arrangementer.
Folkevirke og Kvindernes Bygning arrangerer i
samarbejde et efterårsmøde. I kraft af dette
samarbejde kan Folkevirke ofte få fat i
foredragsholdere, som skal have et højere
honorar, end Folkevirke sædvanligvis kan
betale.
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