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Nyhedsbrev for april 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i april 2017.  

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! 
 

Folkevirke Roskilde 

 

Temadag “Tidens etiske valg” 
 
Litteraturkredsen i Roskilde Folkevirke 
arrangerer temadag den 1. april 2017, kl. 

9.30-15.30, Himmelev Sognegård, Fynsvej 
69, 4000 Roskilde 

Med temaet: "Tidens etiske valg". 

Dagens program: 

Kl. 09.30 
Ankomst og kaffe 

kl. 10.00 

Velkomst v/formanden 

kl. 10.15 
”Kræver en ny tid en ny etik! 

v/Universitetslektor Klavs Birkholm 
(tidligere medlem af Etisk Råd) 

kl. 13.00 
Frokost og kaffe 

kl. 14.15 
Elever af Amalie Malling spiller klassisk 
klaver/klarinet 

kl. 15.30 

Tak for i dag 

 

Hvis du endnu ikke har fået tilmeldt dig, 
men har lyst til at deltage i temadagen. 

Kontakt da venligst enten Annette Molin på 
tlf. 22 41 85 98 eller Bente 46 32 16 11 

 Himmelev Sognegård ligger til højre for 
kirken. Parkering på pladsen foran kirken 

evt. ved den nærliggende Himmelev 
skole.  

Bus 204 afgår fra pladsen ved Roskilde 

station. Stå af ved Himmelev skole. 

 

 
Klavs Birkholm 

 

Pris pr. deltager: 350,00 kr. inkl. 

morgenmad, frokost (ekskl. drikkevarer) 
og eftermiddagskaffe. 

Nordea netbank reg. nr. 2280, konto nr. 
6888 996 409 med angivelse af navn.  

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke København og VerdensKulturCentret 

 
Debatdag - Dansk Vestindiske Øers salg 

 
 
Folkevirke har modtaget midler fra 

Folketinget til at afholde en debatdag 
vedrørende salget af de Dansk 

Vestindiske Øer.  

Vi stiller spørgsmålet  
 

”Skal vi sige undskyld” 

Mødet foregår torsdag den 6. april 
2017, kl. 11.00-16.00 i Verdens 
Kulturcenter, Cafeen, Nørre Allé 7, 

2200 København N 

Det er gratis at deltage. 

     

Frokost for egen regning fx MEZZE - 
ARABISK TAPASMENU til 95 kr.  
 

Bemærk: 
Cafeen ”Send flere Krydderier” har 

brug for tilmelding til frokost på 
folkevirke@folkevirke.dk 

 

 
  

 

 

 Programmet for dagen vil se således ud: 

Kl. 11.00: 
Eric Gøbel med speciale i De Dansk 
Vestindiske Øer gennemgår vores fælles 

historie. 

Kl. 12.30: 
Frokost kan købes i cafeen. 

Kl. 14.00: 

Begrebet en undskyldning set ud fra et 
teologisk/ filosofisk synspunkt 

v/ Astrid Nonbo Andersen, postdoc fra  
DIIS er ekspert i undskyldningsspørgsmål. 

Kl.15.00: 
”Skal vi sige undskyld?” spørgsmålet 

debatteres.  

Debatten ledes af tidligere kulturminister 
Jytte Hilden.  

                                              

                    
Eric Gøbel               Astrid Nonbo          Jytte Hilsen 
                               Andersen 

 

 
 

 
 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.sendflerekrydderier.dk/
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Folkevirke Landsorganisation 

 

Folkevirkes landsmøde 
 
Folkevirke inviterer til landsmøde i 

København lørdag den 22. april 2017. 

Litterær rundtur om Søren Kirkegaard 
gennem København.  

Som sædvanlig lægges der op til en 

spændende dag, hvor der bydes på både et 
kulturelt indslag og en levende debat på 
selve landsmødet. 

Det foreløbige program ser således ud: 

Kl. 10.30: Litterær rundtur: 
Pensioneret bibliotekar Peter Hyldekjær 
giver en litterær vandring i det indre 

København.  

Turen vil give et indblik i Søren Kierkegaards 
liv og filosofi, medens vi vandrer ad de 

samme gader og torve, som han gjorde for 
omkring 200 år siden.  
 

 
Søren Kirkegaard 

 

Pris for rundturen 80,00 kr. 

Bemærk: Vi mødes kl.10.30 på Strøget 
(Frederiksberggade) og Nytorv ved den 

bygning, hvor Søren Kirkegaard blev født i 
1813.  

Turen vil vare ca.2 timer og slutter ved 
restaurant Ankara i Krystalgade.  

 Kl. 12.30: Frokost på 

restaurant Ankara, Krystalgade 8-10. 

Frokost for egen regning – Buffet 
koster 59,- kr. . Opgradering med 
oksekød ekstra 39,- kr. + drikkevarer 

 

Kl. 14.30: Landsmøde efter vedtægter 

Der er lagt op til et givende landsmøde 
hvor deltagerne hører om de forskellige 

aktiviteter i ind- og udlandet, som 
Folkevirke er engageret i. Desuden skal 
der drøftes fremtidige aktiviteter, som 

Folkevirke planlægge at arrangere. 
 

Landsmødet holdes i: 
Folkevirke, Kvindernes Bygning, 2. sal, 
Niels Hemmingsens Gade 10, 

København K. 

Landsmødet er gratis inkl. kaffe/te og 
kage 

Tilmeldingsfristen var den 27. marts 

2017, men der er endnu mulighed for at 
tilmelde sig. 

Hvis vi endnu ikke har modtaget din 
tilmelding, send den snarest til 
Folkevirkes mail 

Folkevirke@folkevirke.dk. 
Opgiv venligst navn og adresse.  

Du vil derefter modtage materialer til 

landsmødet. 

Alle interesserede kan deltage i 
landsmøde, men kun medlemmer af 
Folkevirke har stemmeret.  

 

mailto:Folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke i Lyngby 

 
Palle Kjærulff-Schmidt 

 
 

Sæt allerede X i kalenderen nu. 
 
Folkevirke i Lyngby inviterer til foredrag v/ 

Palle Kjærulff-Schmidt lørdag den 6. maj 
2017, 14.00-16.30 

 
"Palle Kjærulff-Schmidt fortæller om sit liv" 

 

 

 

Betaling 80,- ved indgangen.  

 

Vi byder på hvidvin i pausen. 

 

  
 

 
Arrangementet foregår i 

Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4,  
2800 Lyngby. 

 
Tilmelding til Lene Hjeds, telf.: 
45816131, eller e-mail:  

lene-hj@hotmail.com 

 

Oplys venligst: Navn, adresse,  

telf. nr. og evt. e-mailadresse. 

 

 

 
 
 

 

 

mailto:lene-hj@hotmail.com
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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

 

Annam Al-Hayali 
medlem af  

Folkevirkes forretningsudvalg 
 
 

 
 

Jeg hedder Annam Al-Hayali og er 63 år.  
Jeg er projektleder og sidder desuden i 
bestyrelsen i Interkulturelt Kvinderåd, 
Etniske akademiske kvinder i Danmark og er 

medlem af i Folkevirkes forretningsudvalg.  

Jeg har været aktiv i foreningsarbejde, fra 
jeg var 16 år gammel. Jeg måtte flygte fra 

Irak og bor i dag i Danmark med min mand. 
Vi har en voksen datter, og jeg er mormor 

til to børnebørn.  
Mine fritidsinteresser er at læse bøger, male 
på silke og rejse. 

Jeg har en uddannelse i økonomi som jeg 

påbegyndte i Bagdad. Derefter tog jeg en 
Ph.d. i økonomi, industriel økonomiledelse 

og management, industri og planlægning 
ved Gubkin institute for oil and gas i 
Moskva.  

Senere var jeg ansat som assisterende 
professor på teknisk universitet i Tripoli, 
Libyen.  

Jeg havde svært ved at få arbejde, da jeg 

kom til Danmark. Derfor engagerede jeg 
mig i frivilligt arbejde og etablerede en 

kvindeklub. Jeg tog på eget initiativ et 
danskkursus og fik arbejde som 
projektmedarbejder i Mjølner Parken.. 

  

 

 

 

Siden er jeg efteruddannet som voksen 

pædagog og har taget andre 
efteruddannelser og har haft forskellige 

projektansættelser  
 
Jeg arbejder i dag som projektkoordinator 

for projekt ”Telefonrådgivning for etniske 
minoritets kvinder og deres familie”.  

Projektet er under Interkulturelt 
Kvinderåd.  
 

Jeg har også været aktiv i en humanitær 
organisation kaldet ”Irakisk 

kvindeorganisation”. For mig har 
foreningslivet været min vej ind i  
det danske samfund fra dels at tage en 

uddannelse, dels at arbejde.  
 

Min historie viser, at et brændende 
engagement for foreningsliv kan være en 

vej ind i det danske samfund – samtidig 
med man hjælper andre kvinder med 
anden etnisk og kulturel baggrund. 

 
Jeg mener, at fordi jeg har haft 

muligheder for at få en uddannelse og 
fået støtte af familien, har jeg en 
forpligtelse til at hjælpe andre kvinder, 

der ikke har haft de samme muligheder. 
 

 

 


