Nyhedsbrev for januar 2022
Vi sender her Folkevirkes nyhedsbrev og nye arrangementer i kredsene i januar 2022.
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 Herning
“De uartige piger på Sprogø”
Folkevirke Herning inviterer mandag
den 3. januar 2022, kl. 14.00-16.00

Møderne afholdes i Bethania, Torvet 9,
7400 Herning

til foredrag v/Flemming Rishøj
der belyser “De uartige piger på
Sprogø” gennem dias og tale et stykke
spændende Danmarkshistorie, hvor
mere hundrede kvinder under
åndsvage-forsorgen fra 1923-1961 blev
isoleret på Sprogø som værende” til
fare for samfundet. En tankevækkende
historie om mennesker, der set med
samfundets øjne, forblev “tabere”

Man er velkommen til at møde ½ time
før. Der er kaffepause på ca. 15 min.,
hvor man kan nyde sin medbragte kaffe.
Der er også mulighed for at købe kaffe.

Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer
og 60,00 kr. for ikke medlemmer.
Satserne er også gældende for
pensionister.

Flemming Rishøj
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Folkevirke København
”Litteraturkreds”
Folkevirke Københavns litteraturkreds
skal læse følgende i foråret 2022
Mødestedet er Folkevirke, Niels
Hemmingsens Gade 10, Emma Gads
mødelokale 3. sal, 1153 København K.
Foråret 2022
• 06.01 - Niviaq Korneliussen:

”Blomster Dalen”

• 20.01 - Kjell Westö:

”Tritonus”

Niviaq Korneliussen

Kjell Westö

• 10.02 - Stine Pilgaard:

“Meter i sekundet”
• 10.03 - Viola Ardone:

”Drengen fra Napoli”
• 31.03 - Steen Steensen Blicher: ”

Præsten i Vejlby”

• 21.04

Halldór Laxness:
”Salka Valka”

Stine Pilgaard

Viola Ardone

Udflugt må vi også aftale, når vi
kommer i gang igen.
Oplæg til bøgerne:
•
•
•
•
•
•

06.01
20.01
10.02
10.03
31.03
21.04

Stella
Inger Vedel
Anne Grethe
Mette
Britta
Bente

Steen Steensen Blicher:

Halldór Laxness

Hvis du har lyst til at deltage i
Folkevirke Københavns litteraturkreds,
koster det 300,- kr. for foråret 2022.
For tilmelding Britta Poulsen, tlf. 46 36
56 32.
Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30.
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Folkevirke Vesthimmerland
”Da landbolivet blev en by i provinsen”
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til
foredrag mandag den 10. januar 2022
kl. 14.00 – 16.15 i Aars Sognehus.

Sted: Aars Sognehus, Tingvej 6, 9600 Aars
Pris: Entre og kaffe og kage 90,- kr.

Foredragsholder: Professor Johannes
Nørregaard Frandsen fortæller om
”Da landbolivet blev en by i provinsen”
I 1950´erne boede halvdelen af den
danske befolkning på gårde eller i
landsbyer. ”Ude på landet” var midten af
verden, som rummede gården,
brugsforeningen, sognet, kirken og det
lokale liv.
Efter 2. verdenskrig satte en udvikling i
gang, som i løbet af få årtier forandrede
midten til udkanterne. Det er den historie,
der skildres i foredraget med personlige
erindringer, underspil og humør.

Johannes Nørregaard Frandsen

Folkevirke Herning
"H.C. Andersen eventyrverden"
Kom til Folkevirke Herning foredrag
mandag den 17. januar 2022, kl. 14.0016.00, hvor du vil høre om H.C.
Andersen.
“H.C. Andersens vidunderlige, men også
barske eventyrverden” v/cand. mag Anna
Dinesen.

Møderne afholdes i Bethania, Torvet 9,
7400 Herning
Man er velkommen til at møde ½ time før.
Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor
man kan nyde sin medbragte kaffe. Der er
også mulighed for at købe kaffe

H.C. Andersen er stadig aktuel, da mange
af de holdninger han afdækkes, kan
genﬁndes i dag.
Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer og
60,00 kr. for ikke medlemmer. Satserne
er også gældende for pensionister.
Anna Dinesen
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Folkevirke København, i samarbejde med Amal Hayat Denmark og
Interkulturel Kvinderåd
”Den demokratiske udfordring”.
Mødets tema er ”Den demokratiske
udfordring”. Denne gang onsdag den
12. januar 2022, hvor turen går til
Christiansborg med rundvisning i
Folketinget og møde med en politiker.
Med følgende dagsorden:
Kl. 9.15: Lars Aslan Rasmussen viser
rundt på Christiansborg.
Kl. 10.30: Tur op i Tårnet på
Christiansborg.
Kl. 12.00: Frokost i Snapstinget.
Kl. 13.30: Møde hvor Bertel Haarder
taler om ”Demokratisk dannelse og
debatkultur”.

Det er gratis at deltage, men tilmelding til
Folkevirke er nødvendig.
En bindende tilmelding senest 4 dage før via
mail til: folkevirke@folkevirke.dk
Oplys venligst navn og fødselsdag det
kræver de ved besøg i Folketinget.
I vil modtager en bekræftelse på
tilmeldingen.
Vi mødes mellem 8.45-9.00 ved indgangen
til højre for hovedtrappen til Folketinget,
hvor indtjekningen forgår.

Folkevirke København, i samarbejde med Amal Hayat Denmark og
Interkulturel Kvinderåd
”Spændende indblik i dansk og arabisk musik”
Folkevirke København, i samarbejde med
Amal Hayat Denmark og Interkulturel
Kvinderåd inviterer den 27. januar 2022, kl.

10.00-16.00
Mødet indledes med, at Bilal Irshe giver
eksempler på arabisk musik og giver
deltagerne et indblik i den særlige arabiske
musiktradition.
Efter frokosten kommer korleder for Verdens
Sirener, Maria Kynne. I sin musikalske
gennemgang af dansk musiktradition tager
hun udgangspunkt i højskolesangbogen og
foretager forskellige punktnedslag i den.

Det er gratis at deltage, men tilmelding til
Folkevirke er nødvendig.
En bindende tilmelding senest 4 dage før
via mail til: folkevirke@folkevirke.dk
Ved tilmelding oplys venligst navn/navne
og mail
I vil modtager en bekræftelse på
tilmeldingen.

Eftermiddagen afsluttes med, at der dannes
et fælles sangkor.
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Folkevirke Københavns Vestegn
”Litteraturkreds forår 2022”
Litteraturkreds læser følgende:
Tirsdag d. 25. januar 2022
Bog: "Hvordan man fanger" af Nicoline
Verdelin
Tirsdag d. 22. februar 2022
Bog: "Hvor flodkrebsene synger" af
Delia Owens

Delia Owens

Tirsdag d. 29. marts 2022
Bog: "Kaptajnen og Barbara" af Ida
Jessen
Tirsdag d. 26. april 2022
Bog: "Gennem Sprækkerne" af
Marianne Iben Hansen
Tirsdag d. 31. maj 2022
Udflugt

Ida Jessen

Møderne holdes den sidste tirsdag i
hver måned.
Medmindre andet er nævnt, så holdes
alle møder i
Glostrup Fritidscenter, mødelokale 2,
kl. 14.00-17.00.

Marianne Iben Hansen

Tilmelding og kontakt:
Formand Ellen Kristiansen, Vegavænget
41, 2620 Albertslund
Tlf. 40 84 62 07
Næstformand Ingelise Olsen
Kasserer Annelise Bohn - Mobil 21 68 02
42
E-mail: familienbohn@hotmail.com
Suppleant/revisor Anne Birthe Kyed.
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Folkevirke Herning
"Da lysekronen faldt ned i lagkagen"
Interesse for sjov historie, så er det
mulighed når Folkevirke Herning inviterer
til foredrag mandag den 31. januar
2022, kl. 14.00-16.00

Møderne afholdes i Bethania, Torvet
9, 7400 Herning

Da lysekronen faldt ned i lagkagen” v/
tidl. højskoleforstander Niels Ole
Frederiksen.
Det handler ikke om lagkager og
lysekroner, men om anekdotiske
erindringsglimt med en historisk reference
tilsat lidt biograﬁsk gemyse.
Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer og
60,00 kr. for ikke medlemmer. Satserne
er også gældende for pensionister.
Niels Ole Frederiksen

Man er velkommen til at møde ½ time før.
Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man
kan nyde sin medbragte kaffe. Der er også
mulighed for at købe kaffe.

Folkevirke Landsorganisation og Amal Hayat Denmark
”Veje mod mere lige muligheder”
Amal Hayat Denmark og Folkevirke
Landsorganisation vil sammen sættes
fokus på ghettolister og de
problematikker, som knytter sig til
forholdene blandt børn og unge med
etniske baggrund.
Projektet tænkes gennemført med tre
debatmøder og derefter et større,
offentligt debatmøde med deltagelse af
fagfolk og interessenter. Derefter en
evaluering, som skal udbygges i et
debathæfte med artikler fra centrale
personer i debatten samt opsummering
og evaluering.

til et spændende arrangement
Datoerne for møderne er:
•
•
•
•

Første møde 7. februar 2022,
kl. 15.00-17.00
Andet møde 8. marts 2022,
kl. 15.00-17.00
Tredje møde 4. april 2022,
kl. 15.00-17.00
Fjerde møde den 10. maj 2022,
kl. 16.00-19.00

Du kan deltage i enkelt debatdag eller i
alle dagene til op til dig.
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Debatmøde og -hæfte kan senere bruges
til afsæt for en offentlig høring og
forslag om praktiske tiltag i udsatte
områder.
Projektet tager afsæt i tre af FNs
verdensmål:
4: kvalitetsuddannelse,
5: ligestilling mellem kønnene
10: mindre ulighed.
Samlet set bliver det dermed også et
afsæt i FNs verdensmål om
bæredygtighed.
Med projektet ” Veje mod mere lige
muligheder” skal der sættes fokus
på ”ghetto ”-begrebet, mindre ulighed.
Med projektet ” Veje mod mere lige
muligheder” ønsker vi at skabe et oplyst
fundament for en åben og fordomsfri
debat om børn og unges muligheder i
ghettoområder. Men vi skal turde tale
om problemerne og handle derefter:

Vi fokuserer især om holdninger og
meninger om bl.a. de etniske drenge og
om vi giver de drenge en reel chance
for at vise, hvem de er og hvad de kan.
De børn har massive psyke-sociale
problemstillinger, som ikke kan
fjerneres ved at tvangs fjerne de børn.
Vi mener, det er vigtigt at bekæmpe de
mønstre, som fastholder børn og unge i
et liv med dårlige muligheder og
fremtidsudsigter. At kunne være med til
at sikre, at alle kan skabe et godt liv
med ordentlige forhold, uanset hvilken
livsbane, de vælger. Hvis der skal
sættes en stopper for den udvikling, er
det vigtigt, at vi tør tale om
problemerne og handle på det. Vi skal
arbejde konkret ind om
ghettoproblematikken.
Vi skal i fællesskabet finde løsninger og
hvad er løsningen så???

Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K. Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 5301 konto 0287753
Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk
7/7

Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K. Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 5301 konto 0287753
Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk
8/7

