Nyhedsbrev for september 2018
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene og samarbejdspartner i
september 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 bringer præsentation af en Folkevirke kreds denne gang er det Folkevirke
København.
Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn!

Folkevirke Vesthimmerland
»Må livet gøre ondt?«

Folkevirke Vesthimmerland inviterer til
foredrag mandag den 10. september
2018, kl. 19.30-21.45.
Salmedigter, forfatter Iben Krogsdal og
sognepræst Morten Skovsted, Hjortshøj.
Emne: »Må livet gøre ondt?«
Det er et dialogforedrag, hvor
ægteparret repræsenterer hver deres
livsanskuelse.

Iben Krogsdal

Prisen er 90,- kr. og der serveres kaffe
med kage.
Sted: Kimbrer Kroen, Markedsvej 8,
9600 Aars

Morten Skovsted
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Folkevirke Roskilde
Litteraturkreds i Roskilde
Folkevirke i Roskilde indbyder til
samtalekreds i litteratur:
Vi mødes hver gang kl. 14.00-16.30 i
Roskilde Biblioteks foredragssal
Efterårsprogram 2018:
Tirsdag den 11. september
”En anden gren” af Jesper Wung Sung
v/Kirsten Rudfeld
Tirsdag den 2. oktober
Line Bisgaard fortæller om St. Steensen
Blicher
Læs f.eks. Præsten i Vejlby
Tirsdag den 23. oktober
”Komplottet mod Amerika” af Philip
Roth v/Joan Lønborg
Tirsdag den 13. november
”Vi forældreløse” af Kazuo Ishiguro
v/Annette Molin
Tirsdag den 4. december
Doris Ottesen fortæller om Sigrid
Undset
Læs f.eks. Kristin Lavransdatter

Forårsprogram 2019:
Tirsdag den 8. januar
Pernille Juhl fortæller om Gråstener
trilogien Læs f.eks. ”Det usagte”
v/forfatteren
Tirsdag den 5. februar
kl. 13.30 Generalforsamling derefter
”Dødevaskeren” af Sara Omar
v/Birthe Schultz
Tirsdag den 26. februar
Tove Ditlevsens biografi og bøger
v/Karen Syberg
Tirsdag den 19. marts
”Håbet” og ”Peters kærlighed” af Mich
Vraa v/Sigrid Thielsen
Tirsdag den 9. april
”Arv og Miljø” af Vigdis Hjorth
v/Britta Poulsen
Gæstebetaling 75 kr. – dog 100 kr. når
foredragsholderen kommer udefra.
Kaffe/te og kage i pausen er inkluderet i
årskontingentet.

Pris: Årskontingent 650,00 (dog kun
500 ,00 for medlemmer af Folkevirkes
Landsorganisation)

Sted: Roskilde Biblioteks foredragssal,
Dronning Margrethes Vej 14, 4000
Roskilde

Gæstebetaling 75 kr. – dog 100 kr. når
foredragsholderen kommer udefra.

Annette Molin, formand
Tlf. 22 41 85 98
annette.molin9@gmail.com

.
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Folkevirke København
Litteraturkreds i København
Folkevirke i København indbyder til
samtalekreds i litteratur:

For tilmelding Britta Poulsen,
tlf. 46 36 56 32

Efteråret 2018

Oplægsholdere:

13.09:

13.09- Lisbeth Eg Jensen

Jesper Wung Sung: ”En anden gren”

04.10:

04.10 - Anne Margrethe Svendsen

Sissel-Jo Gazan: ”Blækhat”

25.10 - Stella Larsen

25.10:
Kirsten Thorup: ”Erindring om
kærlighed”

22.11 - Hanne Meyersahm
13.12 - Britta Poulsen

22.11:
Merete Pryds Helle: ”Folkets skønhed”
13.12:
Kerstin Ekman: ”Hændelser ved vand”
Pris: 600,00 kr. kontingent for hele
sæsonen ved kursusstart (efterår og
forår)

Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30.
Mødestedet er Folkevirke, Niels
Hemmingsens Gade 10, Emma Gads
mødelokale 3. sal, 1153 København K.
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Folkevirke Herning

"En vision for sangen i samfundet"
Folkevirke Herning starter sin nye sæson
med møderne hver anden mandag, med
første møde den 17.09.2018 og sidste
møde den 18.03.2019.
Foredrag mandag den den 17. september
2018, kl. 14.00-16.00
"En vision for sangen i samfundet".
Korleder og dirigent mm. Mads Bille
fortæller om sit liv, om arbejdet med
Herning Kirkes Drengekor og opbygningen
af Den Jyske Sangskole.

Ved første møde mandag den 17.09.
åbner vi dørene kl. 13.00 på grund af
tilmelding til den nye sæson.
Medlemskontingent for hele sæsonen er
kr. 200,00.
Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 61,00
kr. for ikke medlemmer. Satserne er
også gældende for pensionister.
Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke,
Østre Kirkevej 1, Herning

Bestyrelsen:
Mona Haven Jensen tlf. 97 12 17 45
Jutta Jørgensen tlf. 97 26 80 18
Tove Kattrup tlf. 40 70 90 51
Lene Lund tlf. 97 12 98 82
Mads Bille

Henny Jeppesen tlf. 30 29 46 75

Man er velkommen til at møde ½ time
før. Kaffepause ca. 15 min., hvor man
kan nyde sin medbragte kaffe. Der er
også mulighed for at købe kaffe.
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Folkevirke København
”Et meningsfyldt liv for kvinder på 40+”
2 dages projektforløb
Formålet med projektet er at inspirere
kvinder uden for arbejdsmarkedet, så de
får lyst til at gøre brug af de muligheder,
som de har for at dygtiggøre sig gennem
folkeoplysning – en livslang læring i et
uformelt læringsmiljø.
Det vil betyde et løft af deres
kompetencer inden for en bred vifte af
områder, samtidig med, at de bliver en
del af et fællesskab.
Desuden får de mulighed for at indgå i
sociale relationer med andre i samme
situation, som de selv er i.
Vi vil præsentere deltagerne for begrebet
livslang læring.
Vi vil vise, at hverken alder, handicap
eller anden etnisk baggrund forhindrer
borgerne i at få et meningsfyldt liv.
Hvem kan deltage?
Kvinder 40+ uden for arbejdsmarked.
Hvordan foregår det?
Kurset er tilrettelagt over to dage med en
blanding af korte oplæg, øvelser og
opgaver.
Fx:
Øvelse i samarbejde: Byg et tårn af 10
balloner.
Oplæg om kostvejledning – både teoretisk
og praksis
Vejledning om motion og bevægelse af
især nakke og skuldre
Oplæg om folkeoplysning og
hverdagsdemokrati.
Korsang

Hvem underviser?
Der er forskellige oplægsholder:
Jeanne Bau-Madsen, Rasha al Mosawi,
Annette Lindell, Hafida Bouylud og
Katrine I. Kristensen.
Kurset er to dage
1. dag torsdag 20. september
2. dag torsdag 4. oktober 2018.
Tidspunkter
10-16 begge dage.
Forplejning
Folkevirke sørger for kaffe, te og en let
frokost.
Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.
Kurset holdes i København
Emma Gads mødelokale, Niels
Hemmingsens Gade 10, København
Deadline for tilmelding
Mandag den 16. september
til folkevirke@folkevirke.dk
Oplys venligst navn, e-mail og evt.
telefon nr.
Efter tilmelding vil du få en
bekræftelse og yderligere
informationer om sted osv.
For yderligere informationer kontakt
Folkevirke på mail
folkevirke@folkevirke.dk
Med forbehold for ændringer
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Folkevirke Københavns Vestegn
Folkevirke på Vestegns litteraturkreds
Folkevirke på Vestegn indbyder til
samtalekreds i litteratur:
Litteratur efterår 2018
Tirsdag den 25. september 2018
Bog: ”Kvinderne fra Thy" af Maria
Helleberg
Fremlægges af: Anne Birthe Kyed
Dagens digt: Gurli Søby
Tirsdag den 30. oktober 2018
Bog "Tit er jeg glad" af Jens Chr.
Grøndal
Fremlægges af Annelise Bohn
Dagens digt:Ingelise Olsen
Tirsdag den 27. november 2018
Bog: ”Hvor der er fugle" af Maren
Uthaug
Fremlægges af: Birgit Kristensen
Dagens digt: Connie Michelsen
Vi mødes tirsdage fra kl. 14.00 17.00
Sted:
Fritidscenter Glostrup, mødelokale 2,
Christiansvej 2
2600 Glostrup

Litteraturplan foråret 2019:
Tirsdag den 29. januar 2019
Bog: "Slagteren fra Liseleje" af Ane Riel
Fremlægges af: Connie Michelsen
Dagens digt: Lis Hagberg
Tirsdag den 26. februar 2019
Bog: "Dræb ikke en sangfugl" af Harper
Lee
Fremlægges af: Gurli Søby
Dagens digt: Anne Birthe Kyed
Tirsdag den 26. marts 2019
Bog: ”Godhavn" af Iben Mondrup
Fremlægges af: Ellen Kristiansen
Dagens digt: Hanne Lamb
Tirsdag den 30. april 2019
Bog: ”Gift" af Tove Ditlevsen
Fremlægges af: Hanne Lamberts
Dagens digt: Ingelise Olsen
Tilmelding og kontakt:
Ellen Kristiansen, Vegavænget 11,
2620 Albertslund, tlf. 43 64 62 07;
Næstformand Ingelise Olsen;
Kasserer Annelise Bohn
Suppleant/revisor Anne Birte Kyed.
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Folkevirke Landsorganisation
Bedstemor/børnebørn lejr 2018
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved
uge 42!

Billede fra tidligere BB - lejr:

I år holder Folkevirke sin
Bedsteforældre/Børnebørn-lejr på en
koloni på Strandlyst i uge 42 –
nærmere bestemt fra mandag den 15.
til fredag den 19. oktober. Alle
ankommer mandag om eftermiddagen
og forlader kolonien igen senest kl . 12
om fredagen. 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.
Depositum på 145,- pr. person betales
ved tilmelding.
Beløbet indsættes i Sydbank reg.nr.
7031 konto nr.1099538 mærket BBlejr.

Der er et værelse pr. familie, men der
er fælles toilet og bad.
Man skal selv sørge for transport til
Lohals. Adressen er:
Kolonien Strandlyst Vestervænget 6,
Lohals 5953 Tranekær
Tilmelding hos lejerchef Karen
Hallberg snarest på e-mail:
halleberg.karen@outlook.dk
Har du lyst til at vide mere, så kontakt
Karen på hallberg.karen@outlook.dk.
Jeg håber vi ses.
Karen Hallberg, lejrleder.
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Folkevirke Landsorganisation
Folkevirke – 75 år
Landsorganisationen Folkevirke
kan den 2. marts 2019 fejre sit 75
års jubilæum.
Fejringen skal foregå på Vartov, hvor
professor Drude Dahlerup holder
festtalen og Folkevirke præsenterer sin
spændende jubilæumsbog med en vifte
af tankevækkende og visionære
bidrag.

Drude Dahlerup

I løbet af dagen bliver der flere taler og
en flot, musikalsk afslutning.

Nærmere program følger.

Folkevirke søger om økonomisk tilskud
til arrangementet, men de kan
formentlig ikke dække alle
omkostninger, derfor regnes der med en
egenbetaling på 350,- kr. der også
dækker modtagelsen af Folkevirkes
jubilæumsbog.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
for at reservere eftermiddagen til
nogle herlige timer i god
Folkevirkestemning.

Folkevirke Landsorganisation
Folkevirkes landsmøde 2019
Folkevirke har besluttet, at landsmødet i 2019 skal løber over to dage
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
ved den 10-11. april 2019
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Præsentation af Folkevirke København
Da Susanne Tarp startede som konsulent
Folkevirke var vi en gruppe folkevirkere
fra Københavnsområdet, der blev enige
om at starte en kreds.
Folkevirke i København gik i samarbejde
med Københavns Aftenskoler og
arrangerede herefter fortrinsvis møder i
Emma Gads mødelokale.
Det er dog også blevet til ekskursioner ud
af huset, som fx et besøg i Vestre Fængsel
og møder i Verdens Kultur Center i Nørre
Allé.
Kredsen har fortrinsvis haft kulturelle
møder, men har forsøgt at opfylde
foreningens formål om social, politisk og
kulturel oplysning.
Vi har således i samarbejde med
Interkulturelt Kvinderåd arrangeret møder
med emner som familiemønstre og
børneopdragelse.
I det hele taget har kredsen samarbejdet
med de andre foreninger i Kvindernes
Bygning.
Her kan nævnes eksempler som
Kvindestemmer, en årligt tilbagevendende
begivenhed som arrangeres i samarbejde
med bl.a. Kvinder i Musik og Kvindelige
Kunstneres Samfund (KKS).

Med Håndarbejdets Fremme har vi haft et
møde, hvor foredragsholderen viste os
tegninger fra deres arkiv.
Hun fortalte om, hvordan hun havde fundet
tegninger af Konstantin Hansen og Thorvald
Bindesbøll på et loft. De havde været brugt
til forlæg til broderier på broderiskoler i
1800-tallet.
Kredsen vil fortsætte samarbejdet med de
andre kvindeforeninger i Kvindernes
Bygning.
Det er hyggeligt at lærer hinanden at kende
og fremmødet til arrangementerne bliver
større.
Et fast punkt på Folkevirke i Københavns
program har i alle årene været Britta
Poulsens litteraturkreds med 10 møder om
året og en udflugt.
Naturligvis har vi hvert år et julemøde.
Foruden gløgg og småkager inviterer vi
hvert år en repræsentant fra forskellige
kristne religioner for at høre om, hvordan
de holder jul.
Vi har haft besøg af en repræsentant fra de
Russisk Ortodokse Kirke og fra den
Assyriske Kirke. I 2018 får vi besøg fra den
Koptiske Kirke.

Sammen med Kvindelige Kunstneres
Samfund har vi desuden arrangeret et
møde med en væverske, som fortalte om
et besøg på et gobelinværksted i Serbien,
hvor hun havde udført en vævning
sammen med vævere fra flere lande.
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