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Formandens beretning 2020 i Fremvirke 
 

Fremvirke er kommet godt igennem 2020 og er klar til De Brølende 20’ere 2.0, så snart vi bliver lukket ud igen: 
gratis foredragssal, nye samarbejdspartnere, og meget bedre online!  

Hvis du har tid og lyst at være med til at løfte Danmark klogere ud i det 21. århundrede, så er Fremvirke nu blevet 
et virkelig godt sted at byde ind med initiativer og gode forslag. 

 

Nyt, fantastisk kontor 
Vi var blevet sagt op i vores gamle kontor ved Storkespringvandet pr. 31/12, og flyttede til Voxeværket, 
Vermlandsgade 51, 2300 KBH S mellem jul og nytår – til den halve husleje. Det har vist sig at være virkelig godt! 
Dels har den lavere husleje gjort, at vi har haft råd til at beholde kontoret gennem hele 2020, dels er der nogle 
fantastiske muligheder for afholde Fremvirke-arrangementer uden at skulle betale lokaleleje:  

• Vi har fri adgang til mødelokaler (hvor vi fx kan afholde Fremvirkes Akademi),  
• der er en 100kvm kantine med et lille podie, der fungerer som scene, og  
• der er en GIGANTISK tagterrasse, hvor vi også kan holde arrangementer, grille og meget mere:  

 

Desuden kan vi brygge lige så meget kaffe vi vil uden at skulle bestille det rigtige antal kopper dagevis i forvejen, og 
vi ligger oven på en Meny, hvilket betyder, at når vi holder arrangementer med fælles spisning, kan deltagerne bare 
gå ned i delikatesseafdelingen og købe, hvad de vil. Dvs. at så snart vi kan afholde fysiske arrangementer igen, har 
vi nogle helt fantastiske, gratis rammer at gøre det i. Der er oven i købet gode parkeringsforhold og kun 11 
minutter til nærmeste metro. 
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Arrangementer 2020 
Året begyndte med en både sjov og tankevækkende aften i Vartov den 21. januar under overskriften 
Hamsterhjulet og det gode liv – ung i hamsterhjulet. Succesen skyldtes ikke mindst oplægget fra Peter Lund 
Madsen og kyndigt værtskab af Lone Kühlmann. I debatpanelet var desuden Jonas Zimsen fra Dansk Ungdoms 
Fællesråd, Martin Mejlgaard fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning samt undertegnede. 

Det næste planlagte arrangement under fællestitlen Hamsterhjulet og det gode liv skulle have været den 6. april 
men blev aflyst pga. corona. 

Da vi ikke længere kunne holde fysiske arrangementer, forsøgte vi os med online ”Jefferson Dinners”, dvs. vi 
mødtes på Zoom og spiste sammen, og hver gang havde samtalen et tema. Det var fantastisk hyggeligt, for dem af 
os, der dukkede op, men det tiltrak sjældent mere end en håndfuld.  

Større succes fik vi med de fire gange Filosofisk Formiddag i august og september i kantinen med penge fra 
Kulturministeriets coronapulje. Arrangementerne har bl.a. medført et samarbejde med FOF i 2021. 

Desuden afholdt vi to gange Fremvirkes Fredagsbar i 
samarbejde med Rytmisk Center i Café Luna på Vesterbro. 
Temaet begge gange var Fremtidens Økonomi; første 
arrangement var med Katarina Juselius, andet med Jesper 
Jespersen, og journalist Jens Christian Madsen var vært 
begge gange. Du kan se videoerne fra de to 
arrangementer her:  

• Katarina Juselius & Lene Andersen: Tag magten 
fra økonomerne https://youtu.be/xYP2UHwBI90 

• Jesper Jespersen & Lene Andersen: Fremtidens 
økonomi https://youtu.be/M6RoRGtbQXE  

 
Podcast julekalender 
I et akut tilfælde af kreative abstinenser udviklede 
undertegnede den satiriske podcast-julekalender Woke Jul, 
som dog kun blev produceret i syv afsnit. Den kan stadig 
høres her: https://fremvirke.podbean.com/  

Det har vist sig at være supernemt at lave podcasts af 
teknisk høj kvalitet, så dem vil vi gerne producere flere af. 

 
Hvad har vi lært af 2020? 
De store eksistentielle spørgsmål om, hvad vi har lært af corona, nedlukning, usikker økonomi, ændret forbrug, 
kulturel udsultning, hjemmeskoling og meget andet, har ikke fyldt meget i den offentlige debat. Men det kan de 
komme til i Fremvirke i 2021.  

Hvis du har tid og lyst til de store spørgsmål, til nye venskaber, til musik, sang og gode samtaler, så er Fremvirke 
springhamrende klar til at sætte rammerne i 2021!  

Kom og fortæl os, hvad du har lyst til. 

Lene Rachel Andersen 

Formand i Fremvirke 
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