Nyhedsbrev for januar 2021
Nyhedsbrevet informerer fra kredsene i januar 2021.
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!
Arrangementer afholdes efter gældende Corona regler med mundbind og
afstand.

Folkevirke Vesthimmerland og Folkevirke Herning

Aktiviteter 2021
Det er med stor beklagelse at kredsene Folkevirke Vesthimmerland og Folkevirke
Herning på grund af Corona restriktionerne må aflyse/udsætte sine arrangementer.
Det drejer sig om følgende:

Folkevirke Vesthimmerland "Da landbolivet blev en by i provinsen"
Folkevirke Vesthimmerland - "Rigsfællesskab og fiktionen"
Folkevirke Vesthimmerland - "Aars Skoles pigekor og Bjarne Geil"

Folkevirke Herning - "Et kulturhistorisk foredrag om Rom"
Folkevirke Herning - "Lune historier fra Holmsland"
Folkevirke Herning - "Kirsten Marie og drengene"
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Folkevirke Landsorganisation
”Ny Facebook-side
Velkommen til Folkevirkes nye side på
Facebook. Klik her
Med denne nye side vil vi gerne tage et
større skridt ind på den digitale,
folkeoplysende scene. Folkevirke er i
gang med et nyt projekt, som alene skal
udvikle sig her på Facebook.
Det gennemføres under navnet "Den
digitale brevkasse". Folkevirke ønsker at
opbygge et fællesskab mellem
bedstemødre og mødre via Facebook. Vi
vil oprette den Digitale Brevkasse som
en lukket debatgruppe på Facebook. Her
vil vi oprette et lukket chatroom, hvor vi
lægger op til, at deltagerne vil
kommunikere med hinanden, stille
spørgsmål og komme med ønsker til
indholdet af brevkasse.
Velkommen ind i 2021!
Folkevirke er klar til at tage fat på en
lang række aktiviteter - både med
fysiske møder og elektroniske aktiviteter.
Den første elektroniske aktivitet er - den
digitale brevkasse, hvor vi nu inviterer til
debat om en lang række vedkommende
emner.
Om kort tid slår vi det førstedebatemne
op og inviterer så alle medlemmer til at
komme med deres synspunkter, holdning
og forslag.
Folkevirke glæder sig meget til at se,
hvordan debatterne udvikler sig.
Den digitale brevkasse er et lukket
forum, hvor kun medlemmerne kan
deltage - og det er også kun
medlemmerne, der kan se, hvad
hinanden skriver.
Det er Folkevirke, som er moderator og
dermed den forening, der sikrer en god
og givende debatform.

Digitale brevkasse klik her
(opstår der problemer send mail
folkevirke@folkevirke.dk
10. januar 2021 Digital brevkasse:
Velkommen til Folkevirkes digitale
brevkasse!
Folkevirke håber, at I i dette forum vil være
med til at debattere de emner, Folkevirke
tager op. Der vil i alle Folkevirkes opslag
blive stille et spørgsmål, som vi håber I vil
være med til at debattere.
Det er planen, at vi løbende vil samle op på
indlæg og kommentarer og efter et års tid
samle hovedpunkterne i et ide- og
inspirationshæfte, som bliver smukt
layoutet og præsenteret i en pdf-fil. Den vil
kunne downloades og printes – formentlig
sørger Folkevirke for et print af hæftet,
som så kan udleves gratis til alle
interesserede. Det vil fx også kunne bruges
til efterfølgende debatmøder, og kurser.
Med dette opslag vil Folkevirke lægge op til
debat om børneopdragelse.
Det er vigtigt, at fædre leger med deres
små sønner. Fx kan far og søn tage en
slåskamp for sjov. Her er det vigtigt, at
sønnen ikke vinder hver gang! Hvis han
vinder hver gang, kan han tro, at han vil
vinde alle slåskampe - også dem, som han
kaster sig ud i på legepladsen eller i skolen.
Dette er naturligvis ikke en opfordring til at
slås.
Folkevirke er interesseret i at høre, om
I har forslag til lege mellem far og
søn?
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Folkevirke København

"Hvad synes du fællesskab kan gøre?”

Folkevirke måtte desværre udsættet
det planlagte møde i november 2020
om fællesskaber.

Mødet bliver holdt hos Folkevirke,
Kvindernes Bygning. Emma Gads
mødelokale 3. sal. Niels Hemmingsens
Gade 10, 1153 København K

HAR DU EN MENING OM HVAD
FÆLLESSKAB GØR!
Har du lyst til at drøfte fællesskabets
mange muligheder med andre, så kom
og deltag i Folkevirkes arrangement i
samarbejde med Frelsens Hær, Nørrebro
under titlen
”Fortæl hvad fællesskaber kan gøre”
Onsdag den 17. marts 2021
kl. 14.00-17.00

Dagen byder på disse spændende
oplevelser:
1. Velkomst
2. Oplæg v/Oplægsholder og derefter
debat
3. Kaffepause
4. Oplæg v/Oplægsholder og derefter
debat

Det er gratis at deltage, og alle er
velkomne.
I løbet af mødet serveres kaffe og kage.
Dog er det af hensyn til det praktiske
nødvendigt at tilmelde sig på forhånd på
mail senest den 11. marts 2021
til: folkevirke@folkevirke.dk .
Oplys navn og mailadresse.
Efter tilmelding modtager du en
bekræftelse.

Sammen er vi stærke

5. Fælles debat
6. Tak for i dag
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Folkevirke landsorganisation
Folkevirkes landsmøde afholdes den 15. og 16. april 2021
Landsmødet starter den 15. april 2021, kl.
13.00-16.30, med at holdes sit andet møde
om Ensomhed:
Foreløbigt program den 15.4.2021
13.00 Oplæg ved direktør Katrine Lester
direktør i Danske Seniorer og debat

Landsmøde den 16. april 2021
Foreløbig dagsorden:
Kl. 9.30-10.15:
Kaffe og evaluering af den 15.4.
Kl. 10.15 – 12.00 Landsmøde
Kl. 12.00-13.00 Frokost

14.00 Oplæg og debat
15.00 Kaffe

Kl. 13.00-15.00 Landsmødet
fortsætter

15.15-16.30:
Tilbagemeldinger fra deltagerne, hvilke
tiltag der har været siden første møde i
august og indtil april 2021.

Kl. 15.00 Tak for denne gang.

Folkevirke Kulturtidsskrifts temablad nr. 4
2020 med overskriften ”Ensomhed – når
savnet bliver for stort” link til bladet.
http://folkevirke.dk/media/66433/folkevirke4-20.pdf

Indkaldelse til Landsmødet udsendes
medio marts 2021.01.12

Arrangementet holdes i Folkevirke, Emma
Gads mødelokale på 3. sal, Kvindernes
Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153
København K
Der vil være et aftenarrangement og
fællesspisning (er under udarbejdelse)
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