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Nyhedsbrev for oktober2016 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i oktober 2016.  

Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. 
Læs mere om Folkevirkes mange tilbud på hjemmesiden www.folkevirke.dk. 

Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til 
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn! 
 

Folkevirkes landsorganisation 

 

Bedsteforældre/Børnebørn-lejr 2016 

Igen i år arrangerer Folkevirke 

Bedsteforældre/børnebørn-lejr i 
efterårsferien. 

Bedsteforældre og børnebørn defineres 

bredt, reservebedster med slægtninges 
eller venners børn er meget velkomne. 

Lejren gennemføres i skolernes 
efterårsferie den 17.-21. oktober 2016. 

Da sidste års BB-lejr blev så vellykket, 

har Folkevire besluttet at fastholde 
samme sted, nemlig på Langeland, 
nærmere betegnet til Lohals, hvor 

Folkevirke har lejet Københavns 
Lærerforenings koloni, Strandlyst. 

Kolonien Strandlyst ligger i Lohals by på 

Nordlangeland, lige ud til 
lystbådehavnen og indsejlingen til 
Lohals. Strandlyst er opført som 

privatbolig omkring århundredeskiftet, 
men fungerede i en lang årrække som 

badepensionat. I 1956 købte 
Lærerforeningen badepensionatet og 
omdannede det til koloni. Til fire af 

koloniens værelser kan man få 
solbalkoner direkte ud til vandet, så den 

gamle badepensionatsstemning kan 
stadig opleves. 

Foruden den grund, som huset ligger på, 
råder kolonien desuden over en stor 

grund lige i nærheden. Den er velegnet 
til alle former for udendørs spil og leg. 

 
Klik for at læse mere 
 

 

 Lejren starter mandag d. 17. oktober 2016 

kl. 11:00 og slutter fredag d. 21. oktober 
2016 kl. 11:00 

Adressen er: 

Kolonien Strandlyst 
Vestervænget 6,  
Lohals 
5953 Tranekær 

 

Pris for voksne er 900,- kr. medens 
børneprisen er 750,- kr. 

I deltagerprisen er bl.a. inkluderet 

overnatning i eget værelse, alle måltider, 
mellemmåltider og drikkevarer. Som 
sædvanligt indgår alle i madlavningen. 

Del gerne denne invitation med venner!  
Der er endnu ledige pladser. 

Har du brug for yderligere oplysninger, så 
kontakt Folkevirke på mail: 
folkevirke@folkevirke.dk 

Mange hilsner 

Karen Hallberg 
Lejrleder 
Folkevirke 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/kalender/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke og Repræsentantskabet for Kvindernes Bygning 

 

"Ligestilling - vejen til at stoppe volden mod piger og kvinder 
 
 

Repræsentantskabet for Kvindernes 
Bygning og Folkevirke inviterer til 

spændende foredrag med forfatter 
Michael Kaufman om ”Ligestilling - vejen 
til at stoppe volden mod piger og 

kvinder”, tirsdag den 25. oktober 2016, 
kl. 19.00-21.00. 

Stifteren af netværket ”white ribbon”, 
den canadiske forfatter og 

foredragsholder Michael Kaufman 
kommer og taler over emnet ”Ligestilling 

– vejen til at stoppe volden mod piger 
og kvinder”. 

Michael Kaufman har fokus på at ændre 
faderrollen og manddommens 

destruktive idealer for at komme volden 
mod kvinder og piger til livs. 

Han er en karismatisk og engageret 

taler, som arbejder på at fremme 
ligestilling og også få engageret mænd 
og unge mænd i arbejdet. 
 

Om Michael Kaufman:      
 
Han er Ph.D. canadisk forfatter, taler og 

underviser. Han engagerer mænd og 
drenge i at fremme ligestilling og stoppe 

vold mod kvinder. Er medstifter af 
”White Ribbon”-kampagnen, som er det 
største, verdensomspændende netværk 

af mænd, der kæmper for at stoppe vold 
mod kvinder. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Mødet, som foregår på engelsk, er gratis. 

Debatmødet holdes i Helligåndshusets 
mødelokale på 1. sal med indgang fra 

Valkendorfsgade 23.  
 

 

 
Af hensyn til det praktiske arrangement er 

det nødvendigt med forhåndstilmelding. 
Her er god plads, så der kan inviteres flere 
gæster med til mødet. 

 
Da der kan forventes stor interesse om 

mødet, er det dog nødvendigt at angive 
antallet af gæster, så ingen kommer til at 
gå forgæves. 

Tilmelding via e-mail til 
folkevirke@folkevirke.dk senest den 15. 

oktober 2016.  
 
Tilmelding foregår efter først til mølle 
princippet. 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/White_Ribbon_Campaign
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirkes landsorganisation 

 
Folkevirkes forretningsudvalg holder møde fredag den 28. oktober 2016 

 

Dagsorden: 
 1. Valg af ordstyrer og referent 

 2. Godkendelse af referat fra FU- 

     mødet den 9. september 2016  

 3. Nyt fra kontoret 

 4. Orientering fra lokalkredse 

 5. Folkevirkes økonomi v/Tove  
     Hinriksen 

 6. Folkevirke og projekter med og om 
    flygtninge/nydanskere v/Jeanne og  
    Annemarie 

 7. Orientering jubilæum 2019 

 8. Status på ansøgninger 

 9. Folkevirkes blad 

10. Eventuelt 

  
Som Folkevirke medlem har du mulighed for 

at sende forslag til emner, du ønsker taget op 
på møderne i Forretningsudvalget. 

 
Mødet holdes fra kl. 11.00-15.00 i Folkevirkes 
lokaler Emma Gads mødelokale, 3. sal., Niels 

Hemmingsens Gade 10, 1153 København K. 
 

Deadline for indsendelse er 10 dage før 
mødet afholdes og sendes til 
folkevirke@folkevirke.dk 

 
 
Klik for at læse mere 
 

 

 

Folkevirke i Lyngby  

 

Foredrag over Moderne kirkebyggeri i Danmark 
 
Folkevirke i Lyngby inviterer til 

foredrag ved Per Høy om ”Moderne 
kirkebyggeri i Danmark” med 

hovedvægten lagt på kirkebyggerier 
efter 1950. 

 Arkitektoniske strømninger i 
1900 tallets Europa 

 Afvandring fra land til by med 
kirkemanglen i storbyerne 

 Omtale af de toneangivende 
kirkearkitekter 

 Eksempler på forskelligt 

kirkebyggeri 

 Moderne kirkekunst 

 Den moderne kirkes skæbne 
med kirkelukninger 

 

 
 
Lørdag den 1. oktober 2016, kl. 14.00 til 
ca. 17.00. 

I Fuglevad Mølle, Møllevej 4, 2800 Lyngby 

Pris: 80,-. Der serveres et glas vin i 
pausen. 

Tilmelding til Lene Hjeds, telf.: 45816131, 
e-mail: lene-hj@hotmail.com 

Oplys venligst: Navn, adresse, telf. nr. og 
evt. e-mailadresse. 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/kalender/
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Folkevirke i Lyngby  

 
"Velfærd i FugleVad" 

 
 

"Velfærd i FugleVad"– en 
eftermiddag mest for kvinder 

Kom til et spændende 

arrangement lørdag den 5. 
november 2016, 13.00-17.00 

Arrangører er Folkevirke i Lyngby i 
samarbejde med Folkevirke i 

København, Dansk Blindesamfunds 
Kvinder og Interkulturelt Kvinderåd. 

Sted: Fuglevad Mølle, Møllevej 4, 
2800 Kgs. Lyngby  

Deltagergebyr 80,- som betales ved 
indgangen.  

Der serveres kaffe og kage 

Tilmelding senest den 24. oktober 
2016 til folkevirke@folkevirke.dk 

Ved tilmelding oplys venligst navn og 
e-mailadresse. 

Deltagelse foregår efter først til mølle 
princippet. 

 

 

  

 

 

Dagens program: 

1. Velkomst 

2. Workshop - ”Betydningsfulde kvinder i fire  
    verdensdele” v/Birgit von der Recke 

3. Foredrag ”Hvad foregår der ude i Verden” 

4. Kaffe pause 

5. Kostvejledning - "Tab 2 kilo på 14 dage" 
    v/Rasha Al Mosawi, Vægtvagt 24/7 

6. Bevægelse af især nakke og skuldre  
    v/ instruktør Annette Lidell 

7. Evaluering og farvel 

 
 
Ret til ændringer forbeholdes. 

 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke Herning 

 
Foredrag om Jeppe Aakjærs litteratur 

 
 
Folkevirke Herning inviterer til »Jeppe 

Aakjærs litteratur på jysk og om 
Aakjærs liv«. Hans Frederiksen 

fortæller og læser op om Jeppe 
Aakjærs spændende liv sammen med 
Nanna på Jenle.  

 

 
Jeppe Aakjær 

  
Mandag den 3. oktober 2016 kl. 14:00 - 
16:00 

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre 
Kirkevej 1A, 7400 Herning 

Pris: For medlemmer 40,00 kr., for ikke 

medlemmer 61,00 kr. De samme satser 
gælder 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.  
Klik for at læse mere 

 

 

Folkevirke Herning 

 

Foredrag om ”Vejen ud af kriminalitet” 

 

Folkevirke Herning inviterer til 
foredrag om »Vejen ud af kriminalitet 

efter 21 års fængsel«. 
  
Tidligere indsat i Vridsløselille 

Statsfængsel fortæller. 
 

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. 

 
 

  

Mandag den 17. oktober 2016, kl. 14.00-
16.00 

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre 
Kirkevej 1A, 7400 Herning. 

Pris: For medlemmer 40,00 kr., for ikke 

medlemmer 61,00 kr. De samme satser 
gælder for pensionister 

 
Klik for at læse mere 

 

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

 
Kjeltringe Truppen 

 
Folkevirke Herning inviterer hvor 
Kjeltringe Truppen synger, spiller og 

fortæller om vore forfædre, der levede 
på de jyske heder. 

Mandag den 31. oktober 2016, kl. 
14.00-16.00 

Man er velkommen til at møde ½ time 
før. 

I Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre 
Kirkevej 1A, 7400 Herning. 

Pris: For medlemmer 40,00 kr., for 

ikke medlemmer 61,00 kr. De samme 
satser gælder for pensionister 

 

 

 

Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man 

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

 
 

Folkevirke Vesthimmerland 

 
Foredrag om Halfdan Rasmussens liv i ord og toner 

 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer 
til foredrag om forfatter Halfdan 

Rasmussens liv i ord og toner  
v/ viceforstander og fortæller Lillian 
Hjorth-Westh, Bornholms Højskole. 

 

 

 

  
Mandag den 3. oktober 2016, kl. 19.30-21.30 

 
Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11,  
9640 Farsø 

Pris: Entre 85,00 

Vi synger efter Højskolesangbogen og der 

serveres kaffe m/ kage.  
 

Klik for at læse mere 

 

 

http://www.folkevirke.dk/kalender/

