Pressemeddelelse:

Kommer eller går tiden?
Præsentation af kulturguide om, hvad nydanskere forundres over i det danske samfund og bud
på samarbejder på tværs af kulturer.
Landsorganisationen Folkevirke har gennem det seneste års tid haft fokus på, hvad nydanskere
forundres over i det danske samfund.
Landsorganisationen Folkevirke indbyder derfor til en præsentation af sin nye kulturguide
”Mangfoldighed i Danmark” den 31. oktober 2017, kl. 17.00 – 19.00 på Folkevirke, Niels
Hemmingsens Gade 10, 3. sal i København
I præsentationen fortælles bl.a. om hovedtemaerne i Folkevirkes projekt ligesom der præsenteres
en række ”forundringsspørgsmål”, som er dukket op i forbindelse med debatter med nydanskere.
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?"
Desuden peges der på områder, hvor kulturelle forskelligheder meget let kan være med til at
skabe misforståelser. Det kan fx være opfattelsen af tid. I nogen kulturer går tiden, mens den i
andre kommer. Den forskel i tidsopfattelser er baggrunden for, om man føler, at man spilder tiden
ved at vente på andre eller blot føler det naturligt, da der jo i fremtiden kommer masser af ”ny”
tid.
Folkevirke nye kulturguide "Mangfoldighed i Danmark" findes på både dansk, engelsk og arabisk. I
guiden fortælles bl.a. 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 og er blevet til i et samarbejde mellem Folkevirke,
frivillige landet over samt sprogskoler flere steder i Danmark. Projektet har fået tilskud fra Dansk
Folkeoplysnings Samråd.
Det koster 50,00 kr. at deltage som betales ved indgangen.

Deltagerne vil på mødet gratis få udleveret et sæt af den nye kulturguide.
Tilmelding til Folkevirke på mail folkevirke@folkevirke.dk
Læs yderligere om ”Kulturguiden her
Yderligere informationer om kulturguide kan fås ved henvendelse til landsformand Annemarie
Balle på telefon 51 51 24 20 eller mail folkevirke@folkevirke.dk
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