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Nyhedsbrev for august og september 2021 

 

Vi er tilbage med Folkevirkes nyhedsbrev og nye arrangementer i kredsene i august og 
september 2021.  

Den 11. september skal vi til ”Kvindestemmer” i Kvindernes Bygning. Mødet var planlagt 

til den 20. marts 2021, men blev udsat. Programmet er med få ændringer og kan læses 
her i nyhedsbrevet på siderne 5-7.  

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! 

 

Folkevirke København 

Samtale-salon 

Det forløbne år har været præget af aflysninger og udsættelser. Nogle arrangementer 

har vi prøvet at gennemføre på nettet, men vi har alle følt, at der manglede noget. 
Hyggesnak over en kop kaffe har været umuligt, internetforbindelserne har ikke altid 

været i orden, og det samme kan man sige om det tekniske udstyr. 

Men nu skal vi i gang igen! 

I juni afprøvede vi en ny mødeform. Vi var 
ti kvinder, der mødtes i Emma Gad 

mødelokale til en kop kaffe. Jeanne Bau-
Madsen havde medbragt bogen ”Kvinde 
kend din historie”. Hun havde valgt tre 

korte kapitler fra bogen, som hun læste op. 
Bogen er skrevet af historikeren Gry Jexen, 

og den er skrevet til alle, der vil vide mere 
om kvinder i Danmarks historie. Med 
Jexens råd til kvinder om at spejle sig i 

fortidens stærke kvinder, dannede vi efter 
oplæsningen en Samtale-salon, hvor 

samtalens emne var: Hvad bestilte du i 
1972? 

En Samtale-salon har det grundlæggende 

princip, at deltagerne taler med hinanden 
og ikke blot til hinanden. Se mere om 
samtale-salonen i ”Folkevirke” nr. 4, 2020, 

side 15. 

 

 

 

 
af Gry Jexen 

Det blev en hyggelig eftermiddag, og vi 

blev enige om at fortsætte denne 
mødeform – en video eller en kort 
oplæsning som inspiration til samtale -  

i 2021/2022.  

Datoerne og emner vil blive meldt ud 
omkring 1. september. 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke Landsorganisation 

 

Projekt ”Stemmesedler – om magt og demokrati” 

Folkevirke får et travlt efterår med udstillinger og debatmøder om ”Stemmesedler – om 
magt og demokrati”.  

”Stemmesedler – mere end et stykke papir”. 

Der er blevet samlet informationer om både danske og udenlandske stemmesedler, 
ligesom Folkevirke har dykket ned i de forskellige afstemningsregler, der findes verden 

over.  

Desuden har både Rigsarkivet og Folketingets Bibliotek været besøgt for at tage billeder 

af danske stemmesedler gennem årene. 

Midt på efteråret 2020 kunne researchen afsluttes, så Folkevirke kunne få trykt ca. 45 
plancher i A2-format – både informative plancher og plancher med stemmesedler fra 

ind- og udland.  

Desuden er der blevet udarbejdet forskellige stemmesedler, så deltagerne ved møder 

landet over bl.a. kan vælge den mest demokratiske stemmeseddel. 

 
Datoer for udstillinger og debatter findes 

på Folkevirkes hjemmeside/kalender. 
http://folkevirke.dk/kalender/ 

 
Plancheudstillinger vises på biblioteker, 
frivilligcentre og til Ungdomsfællesmøde i 

Valbyparken.  
 

Desuden vil udstilling og debatmøde  
blive en del af Golden Days på Gentofte 
Rådhus.  

 
Folkevirke har udgivet et blad om emnet.  

Det er nr. 3 75 årgang - 2020. 

 
 

 

 
Læs her august og september måneds 
udstillinger og debatmøder: 

 9.-26. august udstilling i Århus 
bibliotekerne DOKK1, Gellerup og 

Solbjerg 

 1.–24. september- udstilling på 
Kolding Bibliotek. 

 4.- 12. september udstilling på Aars 
Bibliotek med debatmøde den 9. 

september2021, kl.   

 8.-9. september - udstilling på 
Ungdomsfælles-møde i  

Valby Parken  

 10. september Frivilligcenter 

Gentofte i Byens Hus udstilling og 
debatmøde, kl. 16.00 

 15. september Golden Days på 

Gentofte Rådhus, Rådhussalen 
udstilling og debatmøde kl. 16.30-

18.00 ,  

 13. september-15. oktober  
udstilling i Rønde bibliotek med 

debatmøde den 5. oktober2021,  
kl. 14.00. 

 20. september til 1. oktober på  
Struer bibliotek med debatmøde  
den 30. september, kl. 19.00. 

http://folkevirke.dk/kalender/
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Folkevirke Herning 

 
Generalforsamling 

 
Til medlemmer af Folkevirke i Herning. 
 

Der indkaldes til Generalforsamling i 
Folkevirke, Herning mandag den 6. 
september 2021 kl. 14.00 i Bethania,  
Torvet Herning, med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret 
kontingent.  

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
 

På valg er:  
Iben Brock (villig til genvalg) og  

Tove Katrup (villig til genvalg) 
 

7. Valg af revisor: 
 

På valg er: 
Anette Bech (villig til genvalg)  

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  
 

9. Valg af revisorsuppleant. 
 

10.Eventuelt. 

 Evt. forslag sendes/afleveres skriftligt  

senest den 30. august 2021 til formanden 
Lene Lund, Emil Resensvej 47, 7400 Herning 
mail: lene47lund@gmail.com  

 
Arrangementet er gratis.  

 
Folkevirke er vært ved kaffe og kage.  
 

Vi håber mange vil møde op.  
 

Venlig hilsen  
Bestyrelsen 

 

 
 

Ved første møde mandag den 06.09, åbner  
vi dørene kl. 13.00 på grund af tilmelding  
til den nye sæson. 2021/2022. 
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Folkevirke Vesthimmerland 

 

"Nationalismens væsen læst gennem klassiske skønlitteratur" 

 
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 

foredrag "Nationalismens væsen læst 
gennem klassiske skønlitteratur" 

mandag den 6. september 2021, kl. 
19.00-21.00 

Vi starter i Kulturugen i september (uge 
36/2021) med et foredrag af chef- 

redaktør Christian Jensen fra Dagbladet 
Politiken, som med udgangspunkt i kendte 
skønlitterære værker vil fortælle om:   

”Nationalismens væsen”. Det er et meget 

aktuelt emne, der kan ses fra mange 
vinkler, og vi tør godt love, at det er et 

spændende foredrag, for vi havde 
fornøjelsen at høre det på ”Kulturmøde 
Mors” i 2019.  

 Foredraget holdes i samarbejde med 

Johannes V. Jensen og Thit Jensen  
museet 

Adresse: Johannes V. og Thit Jensen 
Museet, Søndergade 48, 9640 Farsø   

Pris: 90,- kr. inkl. vin og lidt mundgodt 

Tilmelding til museet på mail: 

info@jensensmuseet.dk eller tlf: 
42618198. 

 
Christian Jensen 

 

Folkevirke København  

 

Litteraturkreds efteråret 2021 
 

Folkevirke København - Litteraturkreds 
læser følgende i efterår 2021: 

 09.09.: Iben Mondrup: ”Tabita 

 30.09.: Mark Sullivan: ”Under en 
blodrød Himmel” 

 28.10.: Halldór Laxness: ”Salka Valka” 

 18.11.: Elisabeth Møller Jensen: 
”Dengang i Lemvig” 

 16.12.: Monika Fagerholm: Hvem slog 
Bambi ihjel” 

Hvis du har lyst til at deltage i Folkevirke 
Københavns litteraturkreds, koster det 300,- 
kr. for foråret 2022. 

Hvis du er ny i gruppen, koster det for 
efterår 2021 og forår 2022 - 600,- kr  

For tilmelding Britta Poulsen, tlf. 46 36 56 
32.  

Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30 

 
 

              
Iben Mondrup    Mark Sullivan     Hallodór Laxness 

 

              
Elisabeth Møller Jensen    Monika Fagerholm 

 
Mødestedet er Folkevirke, Niels 

Hemmingsens Gade 10, Emma Gads 
mødelokale 3. sal, 1153 København K. 

mailto:info@jensensmuseet.dk
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Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstners Samfund, Dansk 

Blindesamfunds Kvinder 

 
"Kvindestemmer 2021 - 11. september 2021 

 

Spændende kunstneriske og musikalske 

oplevelser 

Der er lagt op til en kraftfuld og 
oplevelsesrig eftermiddag lørdag 11. 

september 2021, kl. 11.30 - 16.00 på 

Spillestedet "Hotel Cecil, Kvindernes 

Bygning, 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 

Kl. 12.00 Kvindestemmer 
introduceres  

af kunsthistoriker og redaktør Lisbeth 
Tolstrup. 

 
 

Kl. 12.15 Mathilde Walter Clark, 
forfatter  

 

 

 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 Josefine Opsahl 

 

Josefine Opsahl forener sin klassiske 

musikalske baggrund med en nybrydende 
åbenhed til lyd, genre, udtryksformer og til 

sit hovedinstrument celloen. Josefines 
udtryk og værker reflekterer hendes egen 
kunstneriske afsøgning af kunstens rolle i 

vores samfund og udforsker 
spændingsfeltet mellem tradition og 

innovation, virtuositet og intuition, 

partituret og improvisationen. 
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Kl. 13.25 Mette Moestrup, lyriker 

 

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. 

Kl. 14.00 Pause 

Kl. 14.15 Kit Kjærbye, billedkunstner 

 

Kit Kjærbye har længe arbejdet med 

rytme og gentagelse 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. 

 

 

Kvindestemmer fortsætter side 6?????? 

Kvindestemmer fortsat 

Det er i år 14. gang, at Kvindestemmer 

Kl. 14.50 Gretelise Holm  

 

Gretelise Holm er uddannet journalist. Hun 
debuterede i 1981 med fagbogen ”Ud går 

du nu på livets vej” og har siden udgivet 
både fagbøger og romaner. Et 
gennemgående og vigtigt tema i Gretelise 

Holms forfatterskab er kvinders ligestilling. 
Med krimiserien om Karin Sommer slog hun 

over for et meget bredt læserpublikum 
igennem som forfatter. 

Hun har modtaget en lang række 
litteraturpriser – bl.a. PH prisen i 1980, Det 

Danske Kriminalakademis debutantpris i 
2000 og Harald Mogensen prisen i 2019 

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 klezmer- 

sangerinder. Denne eftermiddag optræder 
hun i et forrygende samspil med violinisten 

Anne Eltard. 

Arrangører:  
Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige 

Kunstneres Samfund og Dansk 
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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 

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 Herning 

 

"Vejen til mine rødder" 

 

Folkevirke Herning inviterer mandag 
den 13. september 2021, kl. 14.00-

16.00 til foredrag 

“Vejen til mine rødder - Jeg er min 
mors hemmelighed.” 

Lone Hansen kommer og fortæller  

med udgangspunkt i sit eget liv om et 

af besættelsesmagtens tabuemner: 
“Tyskerbørn" 

Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer 

og 60,00 kr. for ikke medlemmer. 
Satserne er også gældende for 

pensionister. 

Man er velkommen til at møde ½ time 
før. Der er kaffepause på ca. 15 min., 

hvor man kan nyde sin medbragte 
kaffe. Der er også mulighed for at købe 

kaffe 

 

 Mødet afholdes i Bethina, Torvet 9,  
7400 Herning 

 

 

 

 
Lone Hansen 
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Folkevirke Herning 

 

"Et kulturhistorisk foredrag om Rom" 
 

Folkevirke Herning inviterer mandag 

den 27. september 2021, kl. 14.00-
16.00 til foredrag -  

Et kulturhistorisk foredrag om Rom - 

pavemagtens by v/lektor Finn 

Christensen. 

Et foredrag, der trækker de lange linjer 
tilbage fra kejsertidens Rom og frem til i 

dag med Roms charmerende 
og betagende byliv. 

Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer 

og 60,00 kr. for ikke medlemmer. 
Satserne er også gældende for 

pensionister. 

Man er velkommen til at møde ½ time 
før. Der er kaffepause på ca. 15 min., 

hvor man kan nyde sin medbragte kaffe. 
Der er også mulighed for at købe kaffe. 

Mødet afholdes i Bethania, Torvet 9, 

7400 Herning 
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Folkevirke Københavns Vestegn 

 

Litteratur kredsens efterår 2021 og forår 2022 
 
Folkevirke København Vestegn – Litteraturkreds 

løser følgende:  
 

Tirsdag d. 28. september 2021 
Bog: "Grøn var min Barndoms Dal" af Richardt 
Llewelly 

 
Tirsdag d. 30. oktober 2021 

Bog:"Mit liv som rotte" af Joyce Carol Oates 
 
Tirsdag d. 30. november 2021 

Bog: "A pro`pos Opa" af  Julia Butschkow 
 

Tirsdag d. 25. januar 2022 
Bog: "Hvordan man fanger" af Nicoline Verdelin 
 

Tirsdag d. 22. februar 2022 

Bog: "Hvor flodkrebsene synger" af Delia Owens 
 

Tirsdag d. 29. marts 2022 
Bog: "Kaptajnen og Barbara" af Ida Jessen 
 

Tirsdag d. 26. april 2022 
Bog: "Gennem Sprækkerne" af Marianne Iben 

Hansen 
 
Tirsdag d. 31. maj 2022 

Udflugt 
 

Alle dage i Idrætsanlæggets lokaler på Sportsvej, 
Glostrup 

  

     
Richardt Llewelly Joyce Carol Oates 

 
 

     
Julia Butschkow    Delia Owens 

 

    
Ida Jessen     Marianne Iben 

         Hansen 
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Folkevirke Landsorganisation og Folkevirke København  

 

Folkevirke efteråret 2021 
 

”Ensomhed i Nordjylland” 
 

I efteråret fortsætter emnet ”Ensomhed i 
Nordjylland” med workshops i Folkevirke i 
Vesthimmerland 

Det første møde i dette projekt hed ”Veje 

ud af ensomhed – et Skypemøde”. 
Det var Folkevirkes formand Annemarie 

Balle, der faciliterede mødet. Fhv. 
borgmester i Kalundborg Aage Brejnerod 

og Folkevirkes næstformand Jeanne Bau-
Madsen var inviterede til en samtale om 
ensomhed.  

 I den efterfølgende diskussion deltog 
Folkevirkemedlemmer og interesserede 
fra Folkevirkes tilsluttede organisationer 

på Skype. 

Dette møde danner grundlag for 
workshoppen. Datoen for 

arrangementerne vil blive meldt ud 
omkring 1. september. 

 

 
 

Folkevirke København, Amal Hayat Denmark og Interkulturelt 

Kvinderåd 

 

”Arabisk / dansk kultur” 
 

Lige før sommerferien fik Folkevirke en 

bevilling til et projekt om mødet mellem 
arabisk og dansk kultur. Projektet foregår 
i København og består af 8 møder 

arrangerede af Amal Hayat Denmark og 
Interkulturelt Kvinderåd og Folkevirke. 

Møderne vil blive foredrag og 
museumsbesøg. 

De 8 møder afholdes i løbet af 2021 og 
foråret 2022. 4 møder planlægges af de 

arabiske deltagere ved Interkulturelt 
Kvinderåd og 4 af Folkevirke. Nogle af 

møderne slås sammen af hensyn til 
deltagere fra provinsen. 

 

 Første møde holdes i Folkevirke 

onsdag den 22. september kl.15.00 
til 17.00  
 

Hvad er kultur? ved Jeanne Bau-
Madsen. Indlæg på 20 – 30 minutter. 

Derefter workshops med grupper efter 
etnicitet.   
 

Følgende spørgsmål diskuteres  
 

 Hvad er vigtigt i min kultur? 

 Hvorfor er det vigtigt? 

Hvert spørgsmål diskuteres i 20 
minutter. Sekretær udpeges. Gruppens 
resultater fremlægges i plenum. 

De øvrige datoer og emnerne vil blive 
udmeldt efter 1. september 2021 

Adressen er: Folkevirke,  
Niels Hemmingsens Gade 10,  
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1153 København K 

 

Som vanligt holder Folkevirke København julemøde omkring 1. december. Vi byder på 

gløgg og en småkage.  

Vi fortsætter med at invitere en repræsentant for en kristen retning.  

Denne gang byder vi velkommen til en repræsentant for den armenske kirke i 
Danmark. 
Alle er velkomne. Det er gratis at deltage for medlemmer. 

Alle møder er åbne for alle interesserede og annonceres på Folkevirkes hjemmeside 
www.folkevirke.dk 

Vi glæder os til at se jer! 

Jeanne Bau-Madsen 

 

http://www.folkevirke.dk/

