Nyhedsbrev for maj 2018
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene og samarbejdspartner i majjuni 2018.
Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker.
På www.folkevirke.dk – ”kalenderen” kan du se arrangementer i Folkevirke
Nyhedsbrevet bringe fremover præsentationen af en Folkevirke kreds denne gang er
det Folkevirke Lyngby.
Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn!

Haandarbejds Fremme i samarbejde med Folkevirke København
Jubilæumsudstillingen ”Farveflor-Broderi"
Foreningen Haandarbejdets Fremme
inviterer til
Jubilæumsudstillingen
”Farveflor-Broderi i 90 år
Onsdag den 9. maj kl. 11.00
Greve Museum, Bækgårdsvej 9,
2670 Greve
Museumsinspektør Birgitte Rosenhegn
fra Greve Museum vil vise os rundt og
fortælle om udstillingen.

Pris for medlemmer kr. 225,Pris for gæster kr. 250,-

Vi starter kl. 11.00 . Hvor vi blandt
andet får mulighed for at se H.M.
Dronningens broderier og Bjørn
Wiinblads broderier.

Prisen inkluderer rundvisning og frokost
plus kaffe og kage.

Herefter er der frokost i caféen inkl.
drikkevare. Efter frokosten er der
mulighed for at nærstudere de mange
fine broderier.

Reg. nr. 1551 konto nr. 4865196032,
mrk. jub.Greve

Transporten til Greve Museum kan
foregå med bil eller samkøring. Ellers
går bus nr. 120 fra Høje Tåstrup St.
direkte til Museet.

Beløbet bedes venligst indbetalt til
foreningens kasserer Else Toft

Tilmelding senest 1.maj 2018 til Ulla Brita
Gregersen på mobil 23320809 eller på
email ublg1941@gmail.com.
Husk at oplyse navn, tlf., email og
medlemsnummer.
På glædelig gensyn til en spændende tur.
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Folkevirke Herning
Udflugt mandag den 14. maj 2018
Folkevirke Hernings sommerudflugt går i
år til Ribe Domkirke og Vadehavscentret,
Vester Vedsted, Ribe.
Vi mødes på parkeringspladsen ved
Holmparken, Viborgvej, busafgang kl.
9.00 og kører til Ribe Domkirke.
Her mødes vi med vores 2 guider, som fra
kl. 11 skal vise os rundt i domkirken i en
time. Ribe Domkirke er Danmarks eneste
femskibede kirke.
Dens opførelse påbegyndtes ca. 1150 og
var færdig 100 år senere i ca. 1250.
Domkirken er hovedkirke i Ribe Stift, som
strækker sig fra Tønder og næsten til
Holstebro.
Efter rundvisning i domkirken kører vi til
Vester Vedsted Vingård, hvor vi får en 2retters middag.

Ribe Domkirke

Herefter går turen til Vadehavscentret,
hvor en naturvejleder viser os rundt i
udstillingen og giver en god introduktion
til Vadehavet, trækfuglene og tidevandet
– en rundvisning på 45 minutter.
Vadehavscentret ligger lige ved
Vadehavet, som blev udnævnt til
nationalpark i 2010 og har status som
verdensarv.

Her serveres frokosten

Det er også her, vi skal have kaffe med
kage.
Denne dejlige tur – med forventet
hjemkomst ca. kl. 18.00 – koster for
medlemmer af Folkevirke 325 kr. og for
ikke-medlemmer 400 kr.
I prisen er inkluderet: bustur, guider, 2retters middag og kaffe med kage.

Vadehavscentret

Man må gerne selv tage kaffe med til
busturen.
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Folkevirke Landsorganisation
Emma Gad(e)-festen 2018

Folkevirke er med til at markere 100 året
for udgivelsen af Emma Gads "Takt og
Tone"
I 2018 er det 100 år siden, at Emma Gad
udgav sin bog »Takt og Tone«. Emma
Gad var en af de drivende kræfter for at
få bygget Kvindernes Bygning, hvor
Folkevirke har til huse. Kvindernes
Bygning vil hylde Emma Gad med en
stort anlagt gadefest – Emma Gad(e)festen.
Det sker med et brag af en fest lørdag
den 2. juni2018, kl. 11.00-16.00 i
Niels Hemmingsens Gade, København.
Ud over de programsatte taler og musik
vil der i løbet af dagen blive budt på
brunch, være salg af en Emma Gad kage
fra La Glace samt salg af Emma Gadbolsjer fra Sømods Bolcher.
I gaden bliver der opstillet
specialdesignede boder, så de
kvindeforeninger, som bor til leje i
Kvindernes Bygning, kan fortælle om
deres aktiviteter og tilbud.
Folkevirke har sagt ja tak til at få en
bod, hvor folkevirkere dagen igennem
kan have forskellige aktiviteter og også
fortælle om sine aktiviteter landet over.
Folkevirkes forretningsudvalg er i fuld
gang med at planlægge arrangementer
og aktiviteter. Hvis nogle af Folkevirkes
kredse rundt om i landet har forslag eller
gode bud på aktiviteter, så kontakt
Folkevirkes kontor, så det hele kan blive
koordineret bedst muligt.
Boderne bliver meget smukke –
designet af medlemmer af Kvindelige
Kunstneres Samfund.

I programmet er der indlagt pauser, så
bl.a. Folkevirke kan få mulighed for at
have aktiviteter ved sin bod og også for
at kunne indgå i dialog med gadens
besøgende.
Program:
Kl. 11.00: Gaden åbner med en
velkomst ved formand for Kvindernes
Bygning Annemarie Balle.
Brunch med kaffe, croissant, Emma Gadkage m.v.
Kvindeforeningernes boder åbner.
Kl. 11.45: Helligåndskirkens klokkenist
Ørjan Horn Johansen spiller musik
skrevet af kvinder.
Kl. 12.00: Festtale ved forfatter Pia Fris
Laneth.
Pia Fris Laneth er prisbelønnet forfatter,
journalist og fortæller. Hun blev
landskendt for bestselleren »Lillys
Danmarkshistorie«. Hendes bog »1915 –
da kvinder og tyende blev borgere« fik
Weekendavisens litteraturpris

Pia Fris Laneth
Kl. 12.20: Præsentation af ny debatbog
”Takt og Tone til Tiden” fra forlaget
Frydenlund.
Debatbogen præsenteres af de to
redaktører tidl. kulturminister Jytte
Hilden og forfatter Pia Fris Laneth.
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Emma Gad(e) fest program fortsat
Kl. 12.30: Musik – Band Mizgin.
Musikeren Mizgins musik har rødder i
den kurdiske folkemusik og er desuden
præget af nysgerrighed og åbenhed
over for andre kulturers
musiktraditioner. Hun er selv
komponist, sanger og saxspiller og
ledsages af Anders Honoré på sax og
Mirweis Fedai Ahmed på tabla.
Kl. 13.00: Erhvervskvinde Inge Correll.
Inge Corell er kendt som takt- og toneekspert. Hun har i en årrække drevet
Havreholm Slot. Har modtaget prisen
»The Leading Women Entrepreneurs of
the World« og været kåret som »Årets
Danske Erhvervskvinde«. Inge Correll
har skrevet to bøger om takt og tone.

Inge Corell

Kl. 13.15: Journalist Simi Jan.
Simi Jan er korrespondent for TV2
Nyhederne og dækker hovedsageligt
Mellemøsten. Hun har i en årrække
boet i Pakistan og Afghanistan, og
modtaget flere priser for sit arbejde,
bl.a. Danners ærespris, Mathildeprisen.
Årets TV-talent og Berlingske fonds
journalistpris. I 2015 blev hun hædret
som "Lyserød Elefant nummer 100" i
forbindelse med 100-året for kvinders
stemmeret. Er forfatter til den
anmelderroste bog »Til te hos
Taleban«.

Kl. 14.00: Livgarden spiller.
Fra Den Kongelige Livgardes
Musikkorps, der til daglig tæller 36
musikere, kommer Christian IX
Ensemblet. Besætningen med ni
musikere var meget almindeligt for
100 år siden, hvor der var masser af
disse små musikkorps. Ensemblet
spiller musik fra Livgardens velkendte
repertoire og særlig musik, der
markerer dagen med både takt og
tone – bl.a. musik skrevet af kvinder.
Kl. 14.30 Centerleder Trine Baumbach
Trine Baumbach er lektor i strafferet
på Københavns Universitet. Hun er
fagansvarlig for strafferetlige,
menneskeretlige og medieretlige fag,
ligesom hun er medlem af Radio- og
TV-nævnet. Trine Baumbach vil tale
om takt og tone i det offentlige rum.
Kl. 14.45: Astrofysiker Anja C.
Andersen.
Anja C. Andersen er astrofysiker ved
Niels Bohr Institutet i København. Hun
er tilknyttet Københavns Universitet,
Dark Cosmolgy Centre, og er en meget
aktiv formidler af astronomisk
forskning. Har udgivet flere
videnskabelige bøger og modtaget
flere priser – bl.a. Rosenkjærprisen,
Dansk Magisterforenings
forskningspris, Mathildeprisen samt
H.C. Ørsted Medaljen i sølv.

Anja C. Andersen

Kl. 15.45: Helligåndskirkens klokkenist
Ørjan Horn Johansen spiller musik
skrevet af kvinder.
Simi Jan

Kl. 16.00: Emma Gad(e)-festen slutter
og kvindeforeningernes boder lukker.

Ses vi?
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Folkevirke Landsorganisation
Kort informationer fra Folkevirke landsmøde 2018
Med Folkevirkes landsmøde 2018 blev
en gammel tradition taget op igen,
nemlig at lade landsmødet løbe over to
dage.
Den første dag blev afsat en mere
visionær debat, hvor Folkevirkes
formand bl.a. fortalte om planerne for
Folkevirkes 75 års jubilæum i 2019
samt en ny jubilæumsplakat, som er
på vej.
Annemarie Balle fortalte bl.a. om
planerne for selve jubilæumsdagen,
som skal holdes på Vartov den 2.
marts 2019, og det jubilæumsskrift,
som er under udarbejdelse.

På Folkevirkes landsmøde den 18.
april kom formand Annemarie Balle i sin
mundtlige beretning ind på nogle af de
mange aktiviteter og planer, som
Folkevirke har for 2018 – og
jubilæumsåret 2019
Hun kom ind på de internationale
samarbejder, som Folkevirke har
deltaget aktivt i siden 1999 og sagde
bl.a., at Folkevirke har haft stort udbytte
af samarbejdet med internationale
folkeoplysere.
Folkevirke har fundet inspiration til nye
mødeformer i Danmark og også fået
ideer til indhold i nye møder

Næste formiddag kom Frederiksbergs
frivillighedskoordinator Bibi Agger med
et debatoplæg om frivillighed.

Valg - Folkevirkes forretningsudvalg.
Som ordinære medlemmer blev Mona
Jensen, Vesthimmerland, og Susanne
Tarp, København, genvalgt.
Nyvalgt blev Lene Lund fra Herning.
Som suppleanter blev Tove Kristensen,
Vesthimmerland, valgt til førstesuppleant, mens Ulla Brita Gregersen,
København, blev valgt til
andensuppleant.

Bibi Agger pointerede, at det er vigtigt,
at man som forening er meget præcis i
sine ønsker over for en ny frivillig, så
forventningerne er afstemt fra starten.

Folkevirke Landsorganisation
B/B -lejren i efterårsferien 2018
Folkevirke har søgt 10.000 kr. fra De
storkøbenhavnske Odd Fellow Logers
humanitære Fond til B/B -lejren i
efterårsferien 2018.
Vi søgte 10.000 kr. så to bedstemødre
med børnebørn kunne få midler til
rejse, ophold og lidt lommepenge.
Den 21. april modtog Karen Hallberg
som leder af lejren 10.000 kr ved en
reception i Odd Fellow palæet på
Folkevirkes vegne.

I midten Karen Hallberg ved overrækkelsen
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Folkevirke Landsorganisation
Bedstemor/børnebørn lejr 2018
Vi er sidst i april og træerne er ved at
springe ud, men tiden går og pludselig
er det efterår og efterårsferie.

Billede fra tidligere BB - lejr:

Netop i efterårsferien i uge 42 afholder
Folkevirke den traditionsrige
Bedstemor/børnebørn lejr. Bedstemor
fortolker vi bredt, der er tale om en
generationslejr.
Lejren holdes fra mandag til fredag i en
af Københavns Lærerforenings
kolonier, kolonien hedder Strandlyst og
ligger i Lohals på Langeland. Se mere
om stedet på www.kolonierne.dk
Hvad laver vi på BB lejren?
Leger inde og ude, klipper og klistrer,
bager, laver mad, tager på udflugt,
holder Halloween fest den sidste aften
og børnene bruger lang tid på at
planlægge underholdning.
Børnene får en unik mulighed for at
knytte venskaber med børn fra andre
dele af landet, og med nutidens sociale
medier er venskaberne lette at holde
ved lige.
Når vi har sagt godnat til børnene er
der hyggetid for de voksne, meget er
blevet diskuteret i de sene aftentimer,
helt i Folkevirkes ånd.
Tiden flyver afsted og pludselig er det
fredag og lejren er slut og det er tid til
at sige farvel.
Prisen kommer til at blive omkring
1.200 kr pr. person, dette beløb
inkluderer ophold og mad.

Der er et værelse pr. familie, men der
er fælles toilet og bad.
Man skal selv sørge for transport til
Lohals.
Har du lyst til at vide mere, så kontakt
mig på hallberg.karen@outlook.dk.
Jeg håber vi ses
Karen Hallberg, lejrleder.
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Præsentation af Folkevirke Lyngby
Vores kreds – Folkevirke i Lyngby – blev
oprettet som et supplement til den store
kreds, der fandtes i Virum. Her holdt man
altid møder om eftermiddagen, og vi
ønskede at interesserede, som var i
arbejde, kunne deltage. Derfor blev vores
møder lagt om aftenen.
Virumkredsen lukkede i 2003 efter at have
eksisteret i 40 år.
Folkevirke i Lyngbys første formand var
Kirsten Andersen. Kirsten var også
medlem af Folkevirkes forretningsudvalg
og formand for Folkevirke fra 1986 til
1993.
I sin formands tid startede hun Folkevirke
i Lyngby, som en af de små, men stabile
kredse. Programmerne til
arrangementerne var ofte prydet med en
lille vignet fra Kirstens hånd.

I Folkevirke i Lyngby har i årenes løb
arrangeret mange foredrag, debatter og
læsekredse.
Vi prøver at opfylde Folkevirkes formål om
at være social, kulturel og politisk
oplysende, når vi vælger foredragsholdere
og arrangerer debatter.
Et gennemgående arrangement har været
operagennemgange først ved Tore Leifer,
siden Mathias Hammer og i de seneste år
ved Ditte Errboe.
Ditte Errboe er operasangerinde og synger i
Wagnerkoret i Bayreuth. Opera møderne
foregår altid i Fuglevad Mølle i november.
Folkevirke i Lyngby søger hvert år penge fra
kommunens folkeoplysningsoplysningspulje.
Vi får på den måde adgang til kommunens
lokaler så som Fuglevad Mølle og
Sophienholm.
Som noget nyt er Folkevirke i Lyngby blevet
medlem af Lyngbys frivillighedscenter. Her
kan vi gratis låne lokaler til møder.
I 2017 har vi arbejdet med projektet
”Flygtninge møder nydanskere”. I Lyngby
bor der en del flygtninge fra Ex-Jugoslavien.
Da vi har en del medlemmer, der i 90-erne
hjalp disse med at falde til i Lyngby, blev vi
enige om at samle disse på Lyngby
Stadsbibilotek til en samtale om, hvad de
havde savnet at vide om Lyngby da de kom
til kommunen. I mødet deltog også
folkevirkere som var interesserede i at
deltage i projektet.

Kirsten overlod i 2000 formandsposten til
Jeanne Bau-Madsen. I bestyrelsen har
siddet og sidder kendte folkevirkere, som
har været med i Folkevirke i over 35 år.
En af disse var Doris Thye-Pedersen, som
desværre døde i marts.

Samtidig besøgte vi de nyankomne
flygtninge rundt omkring, hvor de boede. Vi
fortalte om projektet og inviterede dem
med på en bustur rundt i kommunen.
Efter mødet på biblioteket traf vi aftale med
de steder vi havde besluttet at besøge. Det
var blandt andet rådhuset, hvor
borgmesteren lovede at modtage os.
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Desuden besøgte vi en legeplads, hvor der
er personale, biblioteket og Lyngby
Stadion.
Vores bustur startede med at hente
flygtningene, hvor de boede. Vi havde lagt
en rute så vi kørte forbi Marienborg,
Kunstmuseet Sophienholm,
Frederiksdalslot og skoven deromkring.
Naturligvis var vi nødt til at have en tolk
med og var heldige at møde en syrisk
flygtning, som talte både arabisk, dansk
og engelsk. Uden hans hjælp havde vi
ikke kunnet gennemføre projektet.
Vi havde en vellykket bustur i godt vejr.
Hele projektet er beskrevet i ”Folkevirke”
nr.3 2017. Bladet hedder ”Sådan kan
Danmark også opleves”.

Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K. Tlf.:3332 8311
Cvr nr. 55 70 44 14
www.folkevirke.dk

Kulturtidsskrift Nr. 3 - 72. årgang

Bankkonto regnr. 7031 konto 1099538
e-mail: folkevirke@folkevirke.dk
8/8

