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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

 

 

Britta Poulsen 

medlem af  
Folkevirkes  

forretningsudvalg 
 

 

 

 

Britta Poulsen – 77 år, medlem af 
Folkevirke Roskilde. 

 
I mit arbejdsliv har jeg efter en meget 

kort karriere i banken været lærer i 
Folkeskolen i 30 år.  
 

Efter 3 års arbejde i skolen begyndte jeg 
på en cand.pæd. uddannelse på 

Lærerhøjskolen med dansk som 
hovedfag. Derfor har jeg gennem mange 
år undervist i dansk i overbygningen. 

 
Mit første møde med Folkevirke bundede 

ikke i et kendskab til foreningen, men 
skyldtes udelukkende min interesse for 
litteratur. 

 
På en højskole tur til Karelen i Finland 

mødte jeg et medlem af Folkevirke 
Roskilde, som fortalte om deres arbejde 
med litteratur. Det fik mig til at melde 

mig ind i september 1989. 
  

I 1995 blev jeg medlem af bestyrelsen i 
Roskilde og fik jobbet som kasserer. 

Dette job varede til 2013, og derefter er 
jeg næstformand i Roskilde kredsen. 
 

 

  

 

 

 

Kort efter indtrædelsen i bestyrelsen i 
Roskilde kom der en opfordring til at gå 

ind i Repræsentantskabet i Folkevirke – 
der var bare det problem at jeg slet ikke 
var medlem af Folkevirke, men det blev 

hurtigt ordnet. Et par år efter blev jeg 
Roskilde Kredsens repræsentant i 

Forretningsudvalget, et arbejde jeg stadig 
varetager. 
 

I 2002 overtog jeg, efter at være blevet 
pensionist, en litteraturkreds i København, 

som Gerda Maaløe havde arbejdet med 
siden 1989. 

Det er en stor fornøjelse at arbejde med 
litteraturkredsen, der har været meget 
spændende at skifte teenager med 

pensionister, der har et helt livs erfaringer 
bag sig. Vi har i øjeblikket 12 medlemmer. 

Et antal der er perfekt til at give alle 
mulighed for at være aktivt med i 
diskussionerne.  

Der er dog altid plads til nye medlemmer, 
der er interesseret i at læse bøger og 

snakke om dem bagefter. 
 
Det har således ikke været et stort 

engagement i folkeoplysningen, der har 
ført mig ind i Folkevirke, men dette 

engagement er kommet gennem de år, 
jeg har arbejdet i foreningen. 

 

 


