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Fra protestgruppe til venindeg
FÆLLESSKAB: Det er
40 år siden, at Kvin-
degruppen i Fugle-
bjerg blev dannet.
Det er ikke længere
en protestgruppe,
men mere end ven-
indegruppe, der
mødes til hygge og
socialt samvær. For
der er stadig behov
for fællesskab.

Af Mia Than West

FUGLEBJERG: I 1975 var det
temmelig eksotisk med en
kvindegruppe i Fuglebjerg.
En sådan gruppe stod nem-
tig i skarp kontrast til de vel-
kendte husmoderforenin-
ger.
Men ikke desto mindre

mødte der et hav af kvinder
op til det allerførste møde i
Fuglebjerg Kvindegruppe,
som fandt sted den 2. okto-
ber i Samlingssalen på den
tidligere Førslev Skole.- Det startede lidt mere
politik og var en slags pro-
testgruppe. Man ville rive
alderdomshjemmet ned, og
det var der en gruppe aktive
kvinder, der ikke ville have,
fortæller 69-årige Inger
Noack, der selv har været
aktiv i kvindegruppen siden
1976.
- Vi er ikke længere spe-

cielt politisk aktive, men der
er stadig indhold i det, vi la-
ver, siger hun til avisen.

Behovfor fællesskaber
Kvindegruppen i Fuglebjerg

har nu eksisteret i 40 år, og
formålet med gruppen har
ændret sig gennem årene. I
starten handlede kvinder-
nes kamp især om at få med-
søstre i kommunalbestyrel-
sen.

Det lykkedes, og i 1gB1 stil-
lede hele 22 kvinder op tit
valg tit kommunalbestyrel-
sgn.

Der kæmpes i dag ikke
længere for ligestilling. Men
derfor er der stadig behov
for fællesskab. Det er de nu-
værende 11 medlemmer af
Kvindegruppen i Fuglebjerg
enige om.

Fællesskabet har været
meget værd for dem alle op
gennem årene. Over halv-
delen har været med fra de
tidligste år, og det seneste
medlem kom til i lgg8.

- Jo ældre man bliver, jo
større betydning får det
at vide, at der er en gruppe
kvinder, som har fulgt 6ni en lang årrække gennem
op- og nedture, og som kan
være en støtte, når store
beslutninger skal tages, el-
ler man har behov for rent
praktisk hjælp, forklarer In-
ger Noack.

Måned I ig fæl lesspisnin g
Da gruppen blev dannet var
der stor aldersspredning.
Nogle var midt i tyverne,
andre i halvtredserne. I dag
er alle i gruppen i pensions-
alderen. Alderspræsidenten
er B2år, og der er blevet mere
tid til at mødes i hverdagen
også.
I storhedstiden var kvin-

degruppen oppe på Bb kvin-
der. I dag mødes gruppen to
gange om måneden til sam-
vær og hygge. Kvinderne

taler eksempelvis om bøger,
de har læst, eller debatterer
forskellige emner. De tager
også på ture sammetr, i tea-
tret og på kunstudstillinger.

Det har i de senere år ud-
viklet sigtil, atmindre grup-
per dyrker stavgang eller
mødes til ugentlig svømme-
dag. Nogle følges til koncer-
ter, udstillinger, film og tea-
ter. Flere har desuden rejst
sammen, hvor også ægtefæl-
ler var med.

Sidste skud på stammen er
en månedlig fællesspisning
med ægtefæller. En ekstra
gevinst her er, at flere af
kvindegruppens mænd også
indbyrdes har udviklet ven-
skaber.

Hvert år i september plan-
lægges programmet for den
kommende sæson, og de se-
neste 20 år har gruppen haft
et sponsorbarn - naturligvis
en pige.

Kvindegruppen kan nu
fejre 40 års jubilæum. Og de
fortsætter ufortrødent med
deres aktiviteter og det gode
fællesskab i årene frem.

D Vi er: ikke længer:e
specielt pol itisk a ktive,
men der er stadig ind-
hold i det, vi laver.

Kvi n deg ru p pe n i F u g I ebje rg
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Kvindegruppen består i dag af lt kvinder fra Fuglebjerg-området. Kr
blandt andet besøgt Arken, som billedet her er fra.


