Program
Kl. 13.00
Velkomst på torvet ved Glamsbjerg Hotel ved
Charlotte Vincent Petersen, bo r gm ester kandidat for Socialdemokratiet i Assens Kommune. Herefter afgår kvindetoget til Hjemstavnsgården i Gummerup. Ruten er på 3.1 km.
Kl. 14.00
Kvindetoget forventes
at være fremme på Hjemstavnsgården, hvor kvindedeputationen går til kongen,
Christian X, som
underskriver loven.
Kvindetoget er for kvinder,
men på Hjemstavnsgården
mødes vi alle, mænd, kvinder,
børn, unge som ældre. VELKOMMEN.

Undertegnede tilmelder sig Grundlovstoget Glamsbjerg-Gummerup 5. juni 2015

Navn…………………………………………………………………

Tlf…………………………………………………………………….

E-mail………………………………………………………………

Kuponen sendes til Margit Egdal, Skovvænget 11,
5620 Glamsbjerg. Tlf. 64 87 14 23.
Eller send en mail: ellelunden@msn.com

Kl. 14.15
Der serveres forfriskninger - ledsaget af en bid pølse med brød fra pølsevognen, som i dagens anledning holder ved Hjemstavnsgården. Det er i år 95
år siden, den første pølsevogn så dagens lys i Danmark - så selvfølgelig skal vi have pølser.

Grundlovsdag
5. juni 2015

Kl. 15.00 ca.
Grundlovstale af
Mai Mercado.
Her på 100-årsdagen for
kvinders stemmeret og
retten til at blive valgt
på tinge repræsenterer
dagens grundlovstaler
på fornem vis 1915-lovens
store betydning for danske kvinder og for dagens
Danmark.
Kl. 15.15 ca.
Der er kaffe på kanderne. Serveres med vor fynske
nationalspise: Brunsviger!
Kl. 15.45 ca.
Kvinders muligheder i
samfundet er her i 100-året
for Grundloven af 1915
ganske anderledes, end da
loven blev vedtaget. Se nu
f.eks. dagens foredragsholder Anne-Lise Arnstrup,
der vil fortælle om alle tiders Kvindesagskvinde
THIT JENSEN.
Anne-Lise Arnstrup blev i en alder af 73 år ansat
som kordegn ved Vollsmose Kirke. Som om en 37timers arbejdsuge ikke var nok, er Anne-Lise også
en flittig foredragsholder.
Arrangementet
er støttet af
Folketingets
Grundlovspulje

Vær med i
Kvindetoget
Glamsbjerg/Gummerup
VESTFYNS HJEMSTAVNSFORENING

Indbydelse
Alle kvinder – unge såvel som ældre — indbydes
til at deltage i Kvindetoget, som Grundlovsdag
kl. 13.00 går fra Glamsbjerg til Gummerup.

Valkyrier og Valgret
5. juni 2015
Grundlovsfest ved Hjemstavnsgården
Klaregade 23 i Gummerup, 5620 Glamsbjerg

Vi mødes på Torvet ved Glamsbjerg Hotel.
I 1915 blev loven fejret i København med et stort
kvindetog, som gik til Amalienborg. Som dengang
stiller vi nu op med de unge kvinder forrest i toget
– klædt i hvidt, røde skærf, barhovedede— fanen
forrest — som at se Mor Danmark selv...
Dernæst kvindesagskvinderne. Skulder ved skulder. Lange sorte kjoler eller lyse klæder. Prægtige
hatte.
Går man med som forening eller organisation,
er man velkommen til at
medbringe egen fane eller
banner.
Kvindetoget er en hyldest
til kvinderne, der kæmpede for loven i 1915, og det
er en markering af den
skelsættende dag i historien i 1915, hvor loven blev
vedtaget, og den betydning
loven fik for kvinder i Danmark.

Indtil 1915 havde kun 15 % af befolkningen
stemmeret! Grundlovsdag markeres 100-året
for stemmeret, valgret og valgbarhed til Fruentimmere og Folkehold. Særlig valgretten til den
ene halvdel af menneskeheden, kvinderne, har
givet genlyd.
Vestfyns Hjemstavnsforening indleder jubilæumsdagen med et kvindetog.
Musikken står De Spilleglade fra Glamsbjerg for.
På Hjemstavnsgården bydes på forfriskninger,
kaffe, sang og samvær, foredrag. Dels er der
grundlovstalen, dels dagens tema Valkyrier og
Valgret.

I store dele af verden er kvinders rettigheder knap
nok eksisterende. Vi har meget at fejre i Danmark.
Vær med til at fejre og højtideligholde 100-års dagen!
Meld dig til kvindetoget 5. juni 2015!
Af hensyn til traktement og dragter må man meget
gerne benytte tilmeldingskuponen senest 26. maj.
www.vestfynskhjemstavn.dk

Påklædning
Deltagere i fortroppen møder i hvidt. F.eks.
hvid bluse eller T-shirt, nederdel. Send os
en mail, hvis du mangler en hvid nederdel.
Måske kan vi hjælpe. Røde skærf fås på dagen.
For øvrige deltagere er påklædningen valgfri,
gerne med hat i dagens anledning.

