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Nyhedsbrev juni 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i juni 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 landsorganisation 

 

Folkevirke på Folkemøde - Hvorfor tænder danskerne stearinlys 

 
Folkevirke er på Folkemødet på Bornholm 
den 17. juni 2017, 16.30-17.15, 

med Folkeoplysning for flygtninge, 
”Hvorfor tænder danskerne stearinlys”. 

 

Debatmøde om hvad nydanskere 

forundres over i det danske samfund og 
samarbejder på tværs af kulturer. 

Folkevirke har gennem det seneste års 
tid undersøgt, hvad nydanskere forundres 

over i det danske samfund.  

Nogle af disse temaer skal debatteres, 
ligesom ”forundringsspørgsmålene” 

præsenteres. Det er spørgsmål som fx 
”Hvorfor tænder danskerne stearinlys?”, 

"Hvorfor spiser danskerne det samme 
hver jul?" og "Hvorfor skal man på 

forhånd aftale, hvornår man besøger 
hinanden?"  

På debatmødet kan flere 

forundringsspørgsmål stilles – og nye 
svar dukke op.  

Der indbydes til samarbejde på tværs af 
kulturelle forskelle og bygges bl.a. et 

ballontårn. "Mangfoldighed i Danmark". 

På Folkemøde Bornholm,  
C25 Folkeoplysningens  

Telt – Cirkuspladsen. 
 

Der vil Folkevirkes 
”kulturguide”: 
”Mangfoldighed i Danmark” 

for nydanskere blive 
præsenteret. 

 
 

Folkevirke præsenterer desuden sin nye 
kulturguide. Den findes på både dansk og 

engelsk og vil om kort tid også udkomme på 
arabisk. I guiden fortælles om, hvordan man 

som nydansker kan finde rundt i det danske 
samfund - bl.a. aflæse de kulturelle normer og 
koder, ligesom der kort fortælles om bl.a. 

omgangsformer, forventninger til skole- og 
fritidsarbejde samt frivilligt arbejde.  

Guiden er tænkt som en form for opslagsbog. 

Deltagere: 
Annemarie Balle, Formand, Folkevirke. Jeanne 
Bau-Madsen, Forfatter, Folkevirke. Louiza 
Korkaz, Tolk, Folkevirke. 

Kontaktperson: 
Annemarie Balle, Formand, Folkevirke, 
51 51 24 20, folkevirke@folkevirke.dk 

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

 

Bedstemor/børnebørn lejr 
 
 

Sæt allerede X i kalenderen nu for uge 
42-2017 
 

I år holder vi bedstemor/børnebørn - 
koloni på Strandlyst i uge 42, nærmere 

bestemt fra mandag den 16. til fredag 
den 20. oktober. Vi ankommer mandag 
om eftermiddagen og forlader kolonien 

inden 12 om fredagen. 
Ugen byder på masser af oplevelser og 

spændende aktiviteter, samt en udflugt. 
 
Vi er fælles om at tilberede nogle lækre 

retter, som alle kan lide. 
 

Hver familie har eget soverum 
 

Enhedspris som dækker overnatning og 
fortæring er 1.045,- kr. 

  

   
Billeder fra BB-lejren 2016 

 

Meld dig til hos Karen Hallberg på mail 

Hallberg.karen@outmail.dk, senest den  
15. juli 2017.  

 
Depositum på 145,- pr. person betales ved 
tilmelding. Beløbet indsættes i Sydbank  

reg.nr. 7031 konto nr.1099538 mærket 
BB-lejr. 

 
 

 

 

Folkevirke landsorganisation 

 

Folkevirkes landsmøde  
 
 

Folkevirke har netop holdt sit årlige  
landmøde. 

 
Her blev Folkevirke livligt drøftet.  
 

Læs beretning og referat på 
www.folkevirke.dk/om folkevirke/2016 

årsberetning folkevirke eller klik her 
 
 

 

 

 
   

 

mailto:Hallberg.karen@outmail.dk
http://www.folkevirke.dk/
http://www.folkevirke.dk/om-folkevirke/2016-%C3%A5rsberetning-folkevirke/
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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

 

 

Jeanne Bau-Madsen 
medlem af  

Folkevirkes forretningsudvalg 
 
 

 
 

Jeanne Bau-Madsen født i Gentofte 1943, 
Student fra Gentofte Statsskole 1961, 
seminarieuddannet lærer fra Ribe 

Statsseminarium 1986, cand.pæd. fra DPU 
1995. 

 
I begyndelsen af 1980erne boede jeg i 
Sydjylland. Her lærte jeg Folkevirke at 

kende. Jeg deltog i Folkevirkes 
højskolekursus og fandt mig godt til rette 

med det samme. Jeg havde været lidt 
nervøs over, hvordan det ville være at 

tilbringe fem dage sammen med en 
mængde kvinder, jeg ikke kendte. Hvad 
skulle man fx have med af tøj? Jeg har kun 

sønner og brødre og var derfor helt uvant 
med kun at være sammen med kvinder. 

Men det var spændende og interessant, og 
jeg deltog i disse kurser så længe, de 
eksisterede. I Folkevirke har jeg taget 

studiekredsleder- og talerkursus. Disse 
kurser havde jeg megen glæde af, da jeg i 

en sen alder blev lærer. 
 
I 1986 flyttede vi til Virum nord for 

København. Jeg havde været væk fra 
hovedstaden i mange år og kendte ikke 

mere så mange. Men det viste sig ikke at 
være et problem, for jeg havde et stort 
netværk gennem Folkevirke. Gennem dette 

fik jeg hurtigt både venner og job.  
 

  

 
 

 
 
Netværket man får ved at være en del af 

Folkevirke har for mig været uvurderligt. 
Jeg har lært folk fra alle sociale lag, alle 

dele af Danmark og af alle uddannelser at 
kende. Dette havde jeg aldrig haft 

mulighed for, hvis jeg ikke var blevet en 
del af Folkevirkebevægelsen. 
 

Siden årtusindskiftet har jeg deltaget i 
Folkevirkes udenlandske projekter. Jeg 

har rejst meget og mødt en masse 
spændende mennesker. Jeg har med min 
uddannelse i bagagen kunnet skrive 

undervisningsforløb og fører dem ud i livet 
i mange hjørner af EU og Tyrkiet. Jeg 

mener, Folkevirke har gjort et godt stykke 
arbejde ved at fortælle om skandinavisk 
demokrati, foreningsliv og interkulturel 

forståelse. 
 

Jeg har skrevet en studiekredshåndbog for 
Dansk Folkeoplysnings Samråd. Den er 
blevet oversat til engelsk. Desuden har 

jeg netop skrevet en guide for 
nydanskere. Det er også blevet til en del 

artikler i ”Folkevirke” og nogle 
undervisningsforløb, som ligger på 
Folkevirkes hjemmeside. 

 
Jeg skriver stadig oplæg til projekter, 

underviser bydelsmødre og flygtninge. 
Desuden er jeg næstformand i Folkevirke 
og formand for Folkevirke i Lyngby. 
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Folkevirke landsorganisation 

 

Folkevirkes hjemmeside 
 
Folkevirkes månedlige nyhedsbrev 
holder sommerferie.  
 

Læs mere på hjemmesiden 
http://www.folkevirke.dk/ 

 Du kan altid følge med i Folkevirkes 
arrangementer på hjemmesiden og 
kalenderen, hvor vi løbende ajourføre 

kredsenes arrangementer. 
 

 

 
 
 

Vi er ved at forberede nye temablade 
og store arrangementer.  

 
 
 

 

 God gave idé 
Med et enkelt klik kan du give venner og 

familie en god gave. Et medlemskab af 
Folkevirke og et abonnement på 
Kulturtidsskriftet ”Folkevirke”. 

 
 

 
Folkevirkes nyhedsbrev med informationer  

fra kredsene landet over kommer igen til august. 

God sommer 
 

http://www.folkevirke.dk/

