
 

         Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.    Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 5301 konto 0287753 
                               Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

1/7 

Nyhedsbrev for april og maj 2022 

 

Vi sender her Folkevirkes nyhedsbrev og nye arrangementer i kredsene i april og maj 2022.  

Derudover er Folkevirke på ffolkemøde på Bornholm og der er arrangementer en 
sommerkoncert i juli måned 

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 Landsorganisation 

 
Debatoplæg om ”Dannelse” 

 

Kom til et spænende debatoplæg v/forfatter og 
civiløkonom Lene Rachel Andersen om 

 
”Dannelse – at blive et større menneske” 

 

Debatoplæg torsdag den 21. april 2022 kl. 
14.30 i Folkevirke, Kvindernes Bygning, 

Bestyrelseslokalet 2. sal, Niels Hemmingsens 
Gade 10, 1153 København K 

 
Dagens starter kl. 14.30 med kaffe og kage 
 

Kl. 15.00 gæster Lene Rachel Andersen 
Folkevirke. Hun er økonom, forfatter, futurist og 

folkeoplysningsaktivist.  
 
Siden 2005 har hun skrevet 16 bøger og har 

modtaget to demokratipriser: Ebbe Kløvedal-
Reichs Demokratistafet (2007) og 

Døssingprisen. 
 

 
Lene Rachel Andersen 

 
 

Fra bagsiden af Lene Andersens nyeste 

bog ”Dannelse” står der blandt andet:  
 

Lene Andersen har skrevet en guide, der 
kan sætte os i stand til at fokusere på det 
der er væsentligt, og at forstå livslang 
læring, uddannelse og tænkning som en 
forenende kraft. 
 
Folkevirke har inviteret Lene Andersen, da 
vi er sikre på, at hun måske kan gøre os til 
bedre folkeoplysere? 

 

Pris: Foredrag og kaffe og kage 50,00 
 

Tilmelding til Folkevirke@folkevirke.dk 
senest den 12. april 2022. 
 

Du vil modtager en bekræftelse på 
tilmeldingen. 

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


 

         Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.    Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 5301 konto 0287753 
                               Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

2/7 

 

Folkevirke Landsorganisation 

 

Landsmøde i Folkevirke 

den 22. april 2022 i København 
- og inspirerende eftermiddag og aften den 21. april 2022 i København 

 
Hermed fremsendes en foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne for Folkevirkes ordinære 
landsmøde fredag den 22. april 2022 kl. 9.30-15.00.  
Ifølge vedtægterne skal Folkevirke holde landsmøde inden udgangen af april, og et 

godkendt referat og regnskab skal derefter bruges over for myndigheder og fonde. 
 

Efter et udtalt ønske fra Folkevirkes medlemmer inviteres der dagen før 
landsmødet – torsdag den 21. april til dette foreløbige program: 

 

Kl. 14.30 Velkomst med kaffe og kage 

Kl. 15.00-17 .00 Hvad er dannelse? Debatoplæg ved forfatteren Lene Rachel Andersen 

med udgangspunkt i hendes bog om dannelse. 
Dannelse er kommet på utallige dagsordener, men hvad er dannelse, og taler vi altid om 

det samme, når vi bruger ordet? Lene Andersen har brugt to år på at gå Grundtvigs og 
Chresten Kolds kilder efter i sømmene: Hvad forstod de to ved “dannelse”, da de opfandt 
folkehøjskolerne? Dannelsen har således dybe rødder i Danmark, og Lene Andersen 

relaterer den oprindelige betydning af dannelsen til nutidens udfordringer: Hvordan skal 
vi forstå følelsesmæssig og moralsk udvikling i dag, og hvordan bliver vi dannet til hele 

mennesker i en omskiftelig tid? 
Kl.18.00 Fælles middag på nærliggende restaurant 
Kl. 20.00 Balletforestilling– DANS2GO på Det kgl. Teater 

 
Landsmøde fredag den 22. april 2022 

 
Kl. 9.30 Registrering samt kaffe og rundstykker 
Kl. 10.00 Landsmøde starter 

Kl. 12.00 Frokost 
Kl. 13.00 Landsmøde genoptages 

Kl. 15.00 Landsmøde afsluttes. 
 
Foreløbig dagsorden for landsmøde 

•Valg af dirigent og 2 stemmetællere.  

•Mundtlig årsberetning ved formanden – godkendelse af både skriftlig og mundtlig 

årsberetning. Disse to beretninger er i år slået sammen. 

•Mundtlig årsberetning for kulturtidsskriftet ”Folkevirke” - godkendelse af både skriftlig 
og mundtlig årsberetning. 

•Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget til godkendelse 

•Fastsættelse af kontingent. Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent. 

•Valg af: 
Formand: 

Annemarie Balle (er villig til genvalg) 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Tre forretningsudvalgsmedlemmer. På valg er: 
Lene Lund (er villig til genvalg) 

Susanne Tarp (er villig til genvalg) 
Tove Kristensen (er villig til genvalg) 

To suppleanter. På valg er: 

Ulla Lunde Hansen (er villig til genvalg) 
Lene Berendt (er villig til genvalg) 

•Indkomne forslag. Ingen ved denne udsendelse. Rettidigt indsendte forslag indføjes i 
den endelige dagsorden. 

•Eventuelt 

 

Alle valg sker ved skriftlig afstemning med almindeligt flertal. 

Forslag til kandidater samt forslag til emner, der ønskes behandlet på landsmødet, skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før mødet. 
 

Det er gratis at deltage i Folkevirkes landsmøde. Kun medlemmer af landsorganisation 
Folkevirke har stemmeret på landsmødet. Kontingent for 2022 skal være betalt inden 

landsmødet. 
 
Øvrige priser: 

• Foredrag den 21. april kr. 50, 

• Middag den 21. april for egen regning 

• Teater den 21. april for egen regning, pris 285,-kr. 

• Frokost inkl. drikkevarer den 22. april kr. 50. 
 

Tilmelding senest 12. april 2022 til Folkevirke – gerne på mail folkevirke@folkevirke.dk 

 

Sted: Folkevirke, Kvidernes Bygning, Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 

København K 

Den 21. april 2022 mødes vi i Bestyrelseslokalet 2. sal 

Den 22. april 2022 mødes vi emma Gads mødelokale 3. sal 

 

 

Venlig hilsen Annemarie Balle,  
formand for landsorganisation Folkevirke 

 

 

 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
https://folkevirke.dk/media/66317/portraet-af-lene-lund.pdf
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Folkevirke Landsorganisation og Amal Hayat Denmark 

 

Veje mod mere lige muligheder den 10. maj 2022, kl. 16.00-19.00 

Amal Hayat Denmark og Folkevirke Landsorganisation vil sammen sætte fokus på 
ghettolister og de problematikker, som knytter sig til forholdene blandt børn og unge 
med etnisk baggrund.  

Vi sætter igen fokus på ”ghetto ”-begrebet, mindre ulighed og ligestilling bland de unge 
mennesker. 

Vi vil undersøge, hvem de unge på kanten er, hvordan de er kommet derud, og hvad det 
overhovedet vil sige at være ung og befinde sig på kanten af nutidens samfund. Vi er 
også nysgerrige på, hvordan samfundsudviklingen bidrager til at skabe polarisering, og 

hvordan forskellige unge reagerer på udviklingen. 
forståelse bland de unge mennesker der er på kanten af samfundet. 

Vi vil belyse: 

Hvad skal forældre (og fagfolk) være opmærksomme på og hvornår er der grund til hhv. 
opmærksomhed og bekymring? 

Hvilke nære relationer har den unge og hvilke roller spiller samfunds holdning til de unge 
mennesker.? 

Hvilke fællesskaber bevæger den unge sig i? 
Hvad viser billedet af familierne bag de unge? 

Konkrete metoder til at skabe dialog og kompetenceudvikling. 

Debatmødet er gratis. Men tilmelding på 
info@amal.dk 

folkevirke@folkevirke.dk 
 

 

 

Sted: Kvindernes Bygning, Emma Gads 
mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens 

Gade 10, 1153 København K  
 

 

 

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

 

Folkevirkes udflugt 2022 
onsdag den 18. maj 

 
Vi mødes på p-pladsen ved Holmparken. Der er busafgang kl. 09.00. 
Det er tilladt at medbringe kaffe, som kan nydes undervejs. 

 
I år går turen til Fyn, hvor vi skal starte med at besøge Europas største bisonfarm, 

Ditlevsdal. Der er i øjeblikket ca. 400 amerikanske bisonokser. 
Vi kommer til at opleve de store dyr helt tæt på, da vi skal på en guidet traktortur 
iblandt dem.  

Bagefter skal vi smage på bisonkødet, da vi skal have en bisonhakkebøf med kartofler, 
sauce og surt.  

 
Derfra kører vi til den flotte 20.000m2 store Kongsdal Have, der er placeret i et let 
kuperet terræn. Her kan vi gå rundt og nyde det flotte anlæg med formklippede buske, 

rododendron og mange andre flotte planter. Der er mange hyggelige siddepladser, hvor 
man kan nyde udsigten og haven med et flot springvand. 

 
I haven er der mulighed for at købe kaffe. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prisen for denne spændende tur er kun Kr. 300,- for medlemmer og  

Kr. 375,- for ikke medlemmer.  
 
Bindende tilmelding senest 1. maj 2022. 

 
Med venlig hilsen bestyrelsen 

 
Lene Lund tlf. 29925850  
Tove Kattrup tlf. 40709051 

Iben Brock tlf. 22129553 
Birde Lindholm 23677675 

Tytte Vestergaard tlf. 25805067 

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

Folkemøde på Bornholm - Folkevirke sætter fokus på demokratiet 

 
 

Så er det ved at blive normale forhold for 
de fysiske møder og samtalen. Derfor har 

Folkevirke besluttet at deltage i 
sommerens Folkemøde i Allinge på 
Bornholm. 

Stedet bliver Allinge Bibliotek, 

Strandvejen 14, 3770 Allinge. 

Tidspunktet bliver torsdag den 16. juni 
2022 fra 16.00 til 18.00. 

Folkevirke arrangerer debatmødet i 
samarbejde med Folkeuniversitetet på 

Bornholm. 

Debatmødet gennemføres under 
overskriften 

”Er stemmesedler demokratiske?” 

Folkevirkes svar er ”Måske”. 

Folkevirke har gennem 2021 haft 
udstillinger på en lang række danske 

biblioteker. Flere steder er udstillingerne 
blevet suppleret med en kort video og en 
debat med Folkevirkes formand 

Annemarie Balle og Folkevirkes 
næstformand Jeanne Bau-Madsen. 

Det er med udgangspunkt i disse 

debatter, at Folkevirke deltager i 
Folkemødet på Bornholm. 

I debatoplægget vil Annemarie Balle og 
Jeanne Bau-Madsen bl.a. stillet spørgsmål 

som:  

• ”Er stemmesedler demokratiske?” 

• ”Er stemmesedler lette at forstå?” 

• ”Hvordan kan danske stemmesedler 

blive mere demokratiske?” 

 

 Danske stemmesedler har stort set 
ens ud i mere end 100 år, mens 

udenlandske stemmesedler ofte skifter 
udseende i takt med, at nye behov 
opstår – og elektroniske afstemninger 

vinder indpas. 

I Danmark rummer stemmesedlerne 
kun et partibogstav, et partinavn og 

navnene på kandidaterne. 
Stemmesedler i andre lande rummer 
bl.a. partilogo, foto af kandidaterne, 

korte cv og en vejledning. Visse lande 
trykker også stemmesedler i 

blindskrift. 

Hvis stemmesedler skal være en del af 
demokratiet, hvilke informationer skal 
de så rumme? Og hvor lette skal de 

være at orientere sig i? 

Debatmødet er åbent for alle og 
deltagelse er gratis. 

På forhåbentligt gensyn på Bornholm i 
uge 24! 

 

 
 

 

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

 

Genforening i ord og toner 
 
Genforening i ord og toner I 

hundredåret for Genforeningen 
ønskede Folkevirke at være med til at 

markere dette.  
 
Vi havde arrangeret en koncert, hvor 

vi i ord og toner fortalte om tiden før 
og efter Genforeningen.  

 
Nedlukningen på grund af 
Coronapandemien gjorde, at vi aldrig 

fik holdt vores koncert. Den kan 
heldigvis gennemføres nu.  

 
Vi holder tre koncerter i løbet af 2022. 
 

Den første bliver torsdag den 21. 
juli 2022, kl. 17.00 på Hesselbjerg 

Festivalen på Nordlangeland.  
Adressen er: Hesselbjergvej 43, 5953 
Tranekær 

 
Vores koncert vil give en smagsprøve 

på musik og sange, som blev skrevet 
før og lige efter 1920.  

 
Vi vil fortælle om musikken og dens 
tilblivelse.  

 
Blokfløjtenist og recorder player 

Louise Hjort, pianist Louise Schrøder 
og mezzosopran Nana Bugge vil 
fremføre og fortolke musik af kendte 

danske digtere, som Henrik 
Pontoppidan, Chr. Richardt og Helge 

Rode. Musikken er bl.a. af 
komponisterne Carl Nielsen og 
Thomas Laub. 

 
De enkelte numre vil blive bundet 

sammen af Jeanne Bau-Madsen, 
cand.pæd. i historie.  
 

 Genforeningen er en vigtig begivenhed i 

Danmarkshistorien og vil til enhver tid 
være interessant at høre om.  

Efter Napoleonskrigene følte danskerne, at 
de havde brug for en kulturel identitet – 
de havde brug for at vide, hvem de var, 

føle sig som et folk og kende landets 
historie.  

 
Forfatterne skrev om Danmarks historie 
og natur, malerne drog ud og malede det 

danske landskab og digterne skrev poesi, 
som komponisterne skrev melodier til.  

 
Mere viden om indholdet af koncerten kan 
ses i ”Folkevirke” Frihed i Grænselandet 

kulturtidsskrift nr. 4, 2019 på side 18. 
link til bladet 

https://folkevirke.dk/media/66387/bladet-
folkevirke_november-4-2019.pdf 
 

 
 

 
 

De to øvrige koncerter bliver i september 
2022 

• Brøndby Strand Kirke  

• Metronomen på Frederiksberg. 
 

Nærmere om datoerne vil komme i vores 
nyhedsbrev og folkevirke.dk/kalender 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
https://folkevirke.dk/media/66387/bladet-folkevirke_november-4-2019.pdf
https://folkevirke.dk/media/66387/bladet-folkevirke_november-4-2019.pdf

