
 
 

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 

1/4 

Nyhedsbrev for december 2016 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i december 2016.  

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

Læs mere om Folkevirkes mange tilbud på hjemmesiden www.folkevirke.dk. 
 
Nyhedsbrevet vil fremover også bringe et portræt af en af ”Forretningsudvalget 

medlemmer” 
 

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

Vi ønsker dig og din familie en god jul og på gensyn i Folkevirke i 2017. 
 

Folkevirke Vesthimmerland 

 

"H.C. Andersens eventyrlige liv" 

 

 
Folkevirke Vesthimmerland arrangerer – 

foredrag med Sognepræst Hanne 
Lyngberg-Larsen, Viborg over 

 
H.C. Andersens eventyrlige liv,  
Kunsten - Kærligheden - Papirklip. 

 
 

 
 
 
Entre 85,00 

Vi synger efter Højskolesangbogen  
og der serveres kaffe m/ kage. 
 

 

 
 
 
Mandag den 5. december 2016, kl. 14.00-

16.00 på Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 
Farsø   

 
 

 

 

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

 

Julemøde 

 
 
 

I år har Folkevirke inviteret Julie fra den 
Russisk-ortodokse Kirke i København, 

som vil fortælle om russiske 
juletraditioner. 

Den russiske kirke følger den julianske 
kalender og derfor holdes der jul, når vi 

holder Hellig tre Konger. 40 dage før 
julen holdes faste, der afsluttes med 
natgudstjeneste og fællesspisning i kirken 
i Bredgade juleaften – 6. januar. 

Julie vil fortælle mere om dette og 
desuden bl.a. komme ind på 

juletraditioner i forhold til børn og julen i 
sovjettiden. 

Undervejs bydes på julehygge på dansk 
og russisk. 

 

 

Folkevirkes forretningsudvalg holder 

møde samme dag fra kl. 11.00-14.00, 
kom og møde forretningsudvalget.  

Du har mulighed for at stille spørgsmål 
til forretningsudvalgets medlemmer. 

 

 

 
 

 

 

Julearrangement holdes onsdag den 7. 

december 2016, kl. 14.00-16.00, i 
Kvindernes Bygning, Emma Gads 

mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens 
Gade 10, 1153 København K 

Tilmelding til Folkevirke,  

mail folkevirke@folkevirke.dk 

 

 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirkes landsorganisation 

 

Forretningsudvalgsmøde 

 

Folkevirkes forretningsudvalg holder 

møde den 7. december 2016, kl. 11.00. 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

2. Godkendelse af referat fra FU-mødet 

    den 28. oktober 2016 

3. Nyt fra kontoret 

4. Orientering fra lokalkredse samt  
    hovedorganisationen 

5. Folkevirkes økonomi v. Tove Hinriksen 

6. Folkevirkes landsmøde 22. april ’17 

 

 
 
7. Status på ansøgninger og større  

    aktiviteter 

8. Folkevirkes blad 

    Ris og ros til bladet samt forslag til 
    kommende temaer og steder 

9. Eventuelt 

Mødet holdes i Kvindernes Bygning, Emma 

Gads mødelokale 3. sal.  

Niels Hemmingsens Gade 10 

1153 København K 

 

Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstneres Samfund og Dansk 

Blindesamfunds Kvinder 

 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen  

til Kvindestemmer  
lørdag den 4. marts 2017 

 

 
 
Læse programmet på www.folkevirke.dk 
/kalenderen/4. marts 2017 
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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 
 
 

Karen Hallberg  

medlem af  

Folkevirkes  

forretningsudvalg 

 

 

 

Jeg hedder Karen Hallberg og er Dansk 

Kvindesamfunds repræsentant i Folkevirkes 

forretningsudvalg. 

Jeg er 69 år og har hele mit arbejdsliv beskæftiget 

mig med administration og regnskab. 

Jeg har altid interesseret mig for ligestilling og 

ligeværd, første gang da jeg valgte en uddannelse 

som revisor, et fag der på daværende tidspunkt 

næsten udelukkende var et mandefag.  

I perioden fra 1999 til 2011 var jeg forkvinde i 

Dansk Kvindesamfund, da det er en ulønnet 

funktion var det en utrolig travl periode, når det 

skulle kombineres med et administrativt lederjob. 

Forkvindefunktionen gav nogle enestående 

muligheder for oplevelser, jeg ikke vil være 

foruden. Det største var at være med i den danske 

delegation til FN's særlige generalforsamling i år 

2000, denne generalforsamling handlede om 

kvindespørgsmål. Det var stort at sidde tæt på 

FN's talerstol og høre Kofi Annan's tale, at hilse på 

Madeleine Albright og at møde kvinder fra hele 

Verden. 

 

Jeg opdeler ligestillingsspørgsmål i tre 

hovedområder: 

 

1. Stærke kvinder i Danmark, der har et godt liv, 

men hvor der stadig ikke er ligeløn, er for få 

kvinder i de øverste ledelsesfunktioner, er for 

få kvinder i bestyrelser og manglende 

øremærket barsel til mænd. 

 

2. Kvinder i Danmark, der marginaliserede på 

grund af vold, kulturelle strukturer eller 

misbrug. 

 

3. Piger og kvinder ude i Verden, der lever uden 

rettigheder af nogen art. 

 
 

VOLD MOD KVINDER 

I dag koncentrerer jeg mig hovedsageligt om 

vold mod kvinder. Jeg var i 2007 med til at 

stifte Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, og er 

i dag forkvinde for bestyrelsen. 

 

Målgruppen for krisecentret er kvinder, der har 

været eller er udsat for fysisk, psykisk eller 

anden vold fra partner, ekspartner eller familie, 

eller kvinder som har været udsat for stalking. 

Krisecentret er et tilbud om hjælp til selvhjælp, 

hvorfor det er vigtigt, at de kvinder de 

indlogeres i stor udstrækning kan tage vare på 

sig selv og eventuelle børn. Ved mistanke om 

psykisk sygdom eller misbrug af enhver art, 

vurderes kvinden ikke til at være inden for 

målgruppen. 

Det er vores målsætning at støtte voldsramte 

kvinder til at skabe en fremtidig tilværelse fri 

for vold. Vi arbejder ud fra en empowerment-

orienteret tilgang, blandt andet ved at have 

fokus på medinddragelse og medbestemmelse. 

Vi har velfungerende hus med 4 familieværelser 

og 4 værelser til enlige kvinder, og 

personalemæssig har vi ansat socialrådgivere, 

en børnerådgiver, weekend- og nattevagter 

samt en stor gruppe frivillige. 

 

Vi har årligt ca. 500 rådgivningssamtaler.  

Der er altid stor interesse for hvor længe 

kvinderne bor på krisecentret, omkring 30% 

flytter inden for en uge og omkring 60% bor der 

mellem 3 måneder og over et år. 

 

FORENINGSARBEJDE 

Inden for foreningsarbejde er jeg medlem af 

bestyrelsen i Kvindernes Bygning, Dansk 

Kvindesamfunds Københavnskreds, Dansk 

Kvindesamfunds Rådgivning, KULU (Kvindernes 

U-landsudvalg) og flere legatudvalg. 

 


