Nyhedsbrev for december 2020
Nyhedsbrevet informerer om forskellige arrangementer og tiltag i det nye år.
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.
Hvis du har ideer til arrangementer i Folkevirke send en mail til
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn!

I begyndelsen af 2021 vil Folkevirke åbne en Digital Brevkasse.
Folkevirke ønsker at opbygge et fællesskab mellem bedstemødre og mødre via Facebook.
Vi vil oprette den Digitale Brevkasse som en lukket debatgruppe på Facebook.
Her vil vi oprette et lukket chatroom, hvor vi lægger op til, at deltagerne vil kommunikere
med hinanden, stille spørgsmål og komme med ønsker til indholdet af brevkasse.
Hver 14. dag vil Folkevirkes projektgruppe lægge en kort video, eller en kort tekst på
siden. Alle vores opslag vil være forsynet med Folkevirkes logo.
Baggrunden for at vælge Facebook er, at de fleste kvinder har en mobiltelefon og ofte er
på Facebook.
Fælles for alt, hvad vi slår op i debatgruppen, har fokus på emner som:
 børneopdragelse
 egne rettigheder
 familieforhold.
I projektet har vi også fokus på, at netop kvinder er kulturbærere, så det er vigtigt at være
i tæt dialog med denne gruppe.
Folkevirke ønsker også at inddrage kvinder med en anden kulturel baggrund end
dansk/vestlig og unge mødre, som ofte har et løsere kendskab til det omgivende samfund
og også ofte kan mangle netværk og tilknytning til arbejdsmarkedet.
Vores opslag på Facebook vil blive udarbejdet i samarbejde med personer, som har
kendskab til målgrupperne. De har erfaring fra mødet med både børn og unge og deres
forældre. Det er skolelærere, SFO-medarbejdere, AKT-lærere, socialarbejdere og andre,
som i forskellige sammenhænge har arbejdet med vores målgruppe.
Desuden vil vi søge hjælp fra personer med kendskab til andre kulturer og deres
modersmål. Denne hjælp vil vi finde hos vores samarbejdspartnere. Vi vil desuden
konsultere eksterne eksperter.
Et er at have forbindelse via Facebook, men den personlige kontakt mellem deltagerne er
også vigtig. Derfor vil vi arrangere udflugter fortrinsvis i det fri.
Det kan fx være en tur langs Mølleåen – Industriens vugge -, gå en tur i Frederiksstaden
eller tag på udflugt til Frilandsmuseet. Disse udflugter vil være gratis at deltage i.
En vigtig del af disse ture er, at der bliver fortalt om de ting, vi ser og oplever.
Folkevirke opfordrer alle til at dele informationerne om projektet, så flest mulige kan gøre
brug af den ”Digitale Brevkasse”.
Del blandt venner og bekendte samt i jeres forskellige netværk!
Send en mail til folkevirke@folkevirke.dk om jeres interesse. Herefter sender vi i
begyndelsen af januar en mail med link til den ”Digitale Postkasse”.
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Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstners Samfund, Dansk
Blindesamfunds Kvinder
"Kvindestemmer 2021
Spændende kunstneriske og
musikalske oplevelser
Der er lagt op til en kraftfuld og
oplevelsesrig eftermiddag lørdag 20.
marts 2021, kl. 11.30 - 16.00 på
Spillestedet "Hotel Cecil, Niels
Hemmingsens Gade 10, 1153
København K.
Denne eftermiddag slås dørene op for
Kvindestemmer 2021, for
eftermiddagen fyldes med oplevelser af
en høj kvalitet. Forfattere, musikere og
en billedkunstner vil på skift dagen
igennem give et indblik i deres
kunstneriske univers.
Dagens program er:
Kl. 11.30 Dørene åbnes

Mathilde Walter Clark er opvokset i
Danmark hos sin danske mor, mens
somrene blev tilbragt i USA hos sin
amerikanske far. I sin anmelderroste
roman ”Lone Star” kredser hun om
familie, tilhørsforhold og om at overvinde
enorme afstande. Udgav i 2020
essaysamlingen ”Huset uden ende”, som
rummer 20 essays. Det lange titelessay
handler om forfatterens fars hus i USA.
Hun har fået flere litteraturpriser, bl.a.
Årets Fund i 2005, mens romanen ”Lone
Star” blev nomineret til DRs Romanpris i
2019 og præmieret af Statens Kunstfond.
KL. 12.50 Randi Pontoppidan,
komponist, vokalist og improvisator

Kl. 12.00 Kvindestemmer
introduceres
af kunsthistoriker og redaktør Lisbeth
Tolstrup.

Kl. 12.15 Mathilde Walter Clark,
forfatter

Randi Pontoppidan er kendt for sin
eksperimenterende blanding af
vokalarbejde, komposition og elektronisk
live-bearbejdning af stemmen. Et
spændende lydunivers fanger publikum
ind i den menneskelige stemmes dybeste
hemmeligheder.
Under corona-nedlukningen i 2020 har
hun bl.a. deltaget i Metropolis' Walking
Copenhagen samt optrådt i mindre
musikalske sammenhænge.
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Kl. 13.25 Mette Moestrup, lyriker

Kl. 14.50 Dy Plambeck, forfatter

Mette Moestrup er blevet kaldt en af de
mest eksperimenterende danske
digtere i sin generation. I hendes lyrik
finder man bl.a. en undersøgelse af,
hvordan ordene og tingene er
forbundet. Det hele er sat ind i en
eksperimenterende, legende og
fabulerende form, der inddrager bl.a.
ordspil, montage, anagrammer og
grønlandske leveregler. Hun har fået
Montanas Litteratur pris i 2007 og
Beatrice Prisen i 2018.

Dy Plambech fortæller i en uprætentiøs
og humoristisk stil med stor sproglig
præcision og fascinerende dybde om
skelsættende nedslagspunkter fra livet;
barndommen, familielivets kriser,
voldsepisoder, krigsdeltagelse og fødsel.
Hun vil bl.a. foretage punktnedslag i sin
seneste roman ”Til min søster”.
Hun har modtaget Politikens
Litteraturpris 2019 for romanen "Til min
Søster"

Kl. 14.00 Pause
Kl. 14.15 Kit Kjærbye,
billedkunstner

Kit Kjærbye har længe arbejdet med
rytme og gentaglese i sine værker.
Materialer som stål og bindetråd har
hun bukket, bøjet og flettet sammen. I
de senere år har kabelbindere - strip været hendes foretrukne materiale. Det
er et brutalt og hårdt materiale at
arbejde med - og måske netop derfor
meget udfordrende og inspirerende.
Denne eftermiddag fortæller hun om sit
arbejde og de kunstneriske
udfordringer.

Kl. 15.25 Channe Nussbaum duo

Channe Nussbaum er sanger og
sangskriver og har sunget og skrevet
musik, siden hun var 14 år. Hun har
optrådt i ind- og udland både inden for
pop, rock, jazz og viser.
Med sin jødiske baggrund er Channe
Nussbaum kendt som fortolker og
fornyer af klezmergenren. Hun er en af
Skandinaviens førende klezmersangerinder. Denne eftermiddag
optræder hun i et forrygende samspil
med violinisten Anne Eltard.
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Det er i år 14. gang, at
Kvindestemmer bliver præsenteret.
Pris: 100 kroner.
Café: Der kan købes sandwich, øl, vin,
vand, te og kaffe.
Billetter købes ved indgangen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Se flere oplysninger om kunstnere på
www.folkevirke.dk

Arrangører:
Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige
Kunstneres Samfund og Dansk
Blindesamfunds Kvinder.
Yderligere info:
folkevirke@folkevirke.dk
Økonomisk støtte fra:
Statens Kunstfond
Kvindernes Bygning
Folkevirke
Kvindelige Kunstneres Samfund
Københavns Kommunes Musikudvalg
Dansk Musiker forbund

Folkevirke Landsorganisation
Folkevirkes landsmøde afholdes den 15. og 16. april 2021
Landsmødet starter den 15. april 2021, kl. 13.00-17.00, med at holdes sit
andet møde om Ensomhed:
I august måned 2020 startede Folkevirke projektet om Ensomhed. Hvor Projekt havde
deltagelse af Folkevirkes medlemmer, frivilligcentre og andre interesserede fra
forskellige egne af Danmark.
Projektets formål er at uddanne deltagerne, så de er klædt på til at starte fællesskaber
for ensomme. Det er de lokale, der ved, hvor de ensomme bor, og hvad man skal
tilbyde af aktiviteter for at bringe dem ind i et fællesskab.
Projektet tilbyder teoretisk viden om ensomhed, forslag til aktiviteter på hjemegnen og
et landsdækkende netværk, hvor deltagerne kan hente inspiration også efter projektets
ophør.
Mellem møderne samles en gruppe frivillige på deltagernes hjemegn. På møder
diskuteres hvad og hvordan man kan hjælpe ensomme på netop den egn.
Konsulenter fra Folkevirke kan rekvireres, hvis der er behov for hjælp.
Foreløbigt program den 15.4.2021
 2 oplæg af 1 times varighed inkl. debat.
 Tilbagemeldinger fra deltagerne, hvilke tiltag der har været siden første møde i
august og indtil april 2021.
Programmet er ikke helt på plads, dog ligger det fast at direktør Katrine Lester fra
Danske Seniorer bliver den en af oplægsholderne.
Folkevirke Kulturtidsskrifts temablad nr. 4 2020 med overskriften ”Ensomhed – når
savnet bliver for stort” link til bladet. http://folkevirke.dk/media/66433/folkevirke-420.pdf
Arrangementet holdes i Folkevirke, Emma Gads mødelokale på 3. sal, Kvindernes
Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 København K
Vi vender tilbage med yderligere informationer i det nye år.
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Julen 2020

Kære Folkevirkebruger!

Folkevirkeåret er ved at gå på held, og det er tid til at sende en julehilsen til alle
Folkevirkebrugere.
Ingen tvivl om, at det har været et meget usædvanligt år, hvor Folkevirke desværre ikke er
kommet i hus med alle sine planer. Da 2020 startede havde forretningsudvalget og de
mange kredse landet over lagt planer for 2020 – men Covid-19 satte et brat stopper for
mange af arrangementerne med nedlukningen den 11. marts.
Folkevirke har gennem året forsøgt sig med alternative løsninger – bestyrelsesmøder og
projektmøder via bl.a. Skype og ZOOM.
Her efter sommerferien har Folkevirke og flere kredse haft mulighed for at gennemføre
mindre møder og møder i det fri.
De alternative arrangementer har været gode og har også givet input til, hvordan
Folkevirke kan forny sig i de kommende år. Samtidig har det også været tydeligt, at
Folkevirkes adelsmærker – det personlige møde samt den åbne og fordomsfrie samtale –
stadig skal være i centrum.
Det er i de rammer, at deltagerne får de største og mest givende oplevelser!
Selv om årets arrangementer i mange sammenhænge har været anderledes, så kan
Folkevirke nu se, at flere af tiltagene har sat sig spor og giver et godt afsæt til kommende
aktiviteter. Det gælder bl.a. for arbejdet med stemmesedler både her i Danmark og
internationalt. Forberedelserne til møderne har foregået gennem 2020, og her i oktober
kunne Folkevirke præsentere udstillingsmaterialet for både Folkevirkes medlemmer, lokale
kredse og landets biblioteker. Der har vist sig en massiv interesse, så allerede midt i
november blev det første arrangement holdt på Askov Højskole. Der er booket en stribe
udstillinger og debatmøder på biblioteker landet over – lige fra Kalundborg over Århus til
Thisted, så det er dejligt, at Folkevirke kan deltage i debatter med så stor en kreds af
aktive samfundsborgere!
Med det udgangspunkt tegner 2021 lyst – og landet over er der lagt spændende planer for
det kommende år.
Glædelig jul ønsker om et nykkebringende nytår!

På gensyn i Folkevirke med julehilsner fra Folkevirke.
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