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Nyhedsbrev for januar 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i januar 2017.  

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. 
 
Nyhedsbrevet vil fremover også bringe et portræt af en af ”Forretningsudvalget 

medlemmer” 
 

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

 
 

Folkevirke Vesthimmerland 

Arkitektur og fællesskab 
 

 
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 
foredrag ved museumsinspektør Broder 

Berg, Aars over "Arkitektur og 
fællesskab". 

Byudvikling i Vesthimmerland fra midten 
af 1800-tallet og til i dag. 

 

  
Mandag den 9. januar 2017, kl. 14.00-
16.00 på Farsø Hotel, Søndergade 11, 

9640 Farsø   
 

 
Museumsinspektør Broder Berg 

 
Entre 85,00 

Vi synger efter Højskolesangbogen  
og der serveres kaffe m/ kage. 
 

Klik for at læse mere 

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


 
 

Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.  Tlf.:3332 8311   Bankkonto regnr. 7031 konto 1099538 

     Cvr nr. 55 70 44 14                               www.folkevirke.dk                             e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

2/5 

 

Folkevirke Herning 

 
Bitten Damgaard fortæller om sit liv med kunsten 

 

Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
med Bitten Damgaard, hvor hun 
fortæller om sit liv med kunsten. 

 

 
Bitten Damgaard 

 

 Mandag den 9. januar 2017, 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 

 

Da Frøken Jensen blev 
moderne”. 
Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
med journalist og forfatter Helle Juhl 

der fortæller om den forældreløse pige 
i Randers, der endte som hele 

Danmarks Frøken Jensen, forfatteren 
til danskernes mest elskede kogebog. 

Mandag den 23. januar 2017, kl. 
14.00-16.00 i Kirkehuset ved Herning 

Kirke, Østre Kirkevej 1A, 7400 
Herning. 

Man er velkommen til at møde ½ time 
før. 

Pris: For medlemmer 40,00 kr., for 
ikke medlemmer 61,00 kr. De samme 
satser gælder for pensionister 

Klik for at læse mere 

 

  

 
 

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

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

 

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


 
 

Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.  Tlf.:3332 8311   Bankkonto regnr. 7031 konto 1099538 

     Cvr nr. 55 70 44 14                               www.folkevirke.dk                             e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

3/5 

Folkevirke Københavns Vestegn 

 

Litteraturplan forår 2017 
 

Københavns Vestegn litteraturkreds 

mødes sidste tirsdag i hver måned,  
kl. 14.00-17.00 i mødelokalet 3, Glostrup 

Fritidscenter, Christiansvej 2, Glostrup 
med start: 

Tirsdag den 31. januar 
Bog: ”En mand der hedder Ove” af 

Fredrik Backman 
Fremlægges af: Annelise Bohn 
Dagens digt: Ingelise Olsen 
Kage: Hanne Lamberts 

Tirsdag den 28. februar 
Bog: ”Mit forjættede land” af Ari Shavit 

Tirsdag den 28. marts 
Bog: ”Kejseren af Portugalien” af Selma 
Lagerlöf 

Tirsdag den 25. april 

Bog: ”Utæmmet liv” af Jeanette Walls 

 

 

 
 

Tilmelding og kontakt: 

Ellen Kristiansen, 
tlf. 43 64 62 07 

Klik for at læse mere 

 

Folkevirke København 

 

Litteraturkredsens forårsprogram 2017 

 
Folkevirkes litteraturkreds i København 
mødes på torsdage kl. 12-14.30. 

Følgende datoer: 

 19/1 Knut Hamsun: ”Pan” 

 09/2 Iben Mondrup: ”Godhavn” 

 02/3 Gören Tunström: ”Tyven” 

 06/4 Haruki Murakami: 

”Fødselsdagshistorie” 

 27/4 Linn Ullmann: ”De urolige” 

 
Pris:  300,00 for forår 2017 

Klik for at læse mere 

 

 
 

Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens 
Gade 10, Emma Gads mødelokale 3. sal, 1153 
København K. 

Kontakt: 

Britta Poulsen, tlf. 46 36 56 32  
for tilmelding. 

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

 
 

Folkevirkes Landsmøde 2017 

 

 

Litteratur før Landsmøde  

Folkevirke inviterer til landsmøde i 
København lørdag den 22. april 2017.  

Som sædvanlig lægges der op til en 

spændende dag, hvor der bydes på både et 
kulturelt indslag og en levende debat på 
selve landsmødet.  

  

Detaljeret program er under udarbejdelse.  
 

Det foreløbige program ser således ud:  

Kl. 10.30 starter en litterær rundtur i 
København. Deltagerne guides i en kendt 

forfatters fodspor og får nye oplevelser at et 
kendt forfatterskab  

Kl. 12.30 bydes på frokost i en centralt 

beliggende restaurant  

Kl. 14.00 afholdelse af Landsmødet i 
Kvindernes Bygning, Niels Hemmingsens 

Gade 10, København.  

 



 
 

Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.  Tlf.:3332 8311   Bankkonto regnr. 7031 konto 1099538 

     Cvr nr. 55 70 44 14                               www.folkevirke.dk                             e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

5/5 

 

Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 
 

 
 

 
 

Mona Jensen 
medlem af  
Folkevirkes  

forretningsudvalg 
 

 
 
 

Mona Jensen – 57 år. Medlem af Folkevirke 
Vesthimmerland. 

Min første hele årgang af Folkevirke er fra år 
2000, så det må være år 2000 jeg blev 
medlem af Folkevirke. Jeg har alle gemt alle 

blade, er glad for dem og bruger dem som 
inspiration og opslagsværk 

 
Efter flere år ”på sidelinjen” til foredrag, blev 
jeg valgt ind i den lokale bestyrelse i 

Folkevirke Vesthimmerland, først som 
suppleant, så medlem, nu kasserer og FU 

medlem. 
 
Mit arbejdsliv har altid været i ”den hvide 

verden”. Først som ufaglært på et plejehjem 
og derefter som uddannet sygehjælper og 

senere social- og sundhedsassistent på 
sygehuset i Farsø og nu Aalborg 
Universitetshospital, hvor jeg er ansat i 

Onkologien (kræftafdeling) Jeg har arbejdet 
med sygepleje i siden 1984 og elsker stadig 

mit job.  
 
Samtaler med patienterne giver mig et stort 

indblik i folks vilkår og livsbetingelser. Hvad 
der har fyldt og været vigtigt i deres liv, og 

hvad der giver dem ballast, til at klare livet, 
når det gør allermest ondt både fysisk og 

især psykisk.  

 
 

 
 

 
 

Jeg har altid været bestyrelses – og 
foreningsmenneske. Børnehave – og 

skolebestyrelsen. Formand gennem mange 
år for den lokale Venstre forening. Opstillet 
til by – og regionsråd, men opnåede ikke 

valg. 
  

Gennem flere år medlem af Soroptimist 
Himmerland, og da den lukkede ned, blev 
jeg inviteret indenfor hos Lions Thit Jensen, 

Farsø.  
 

Jeg er i bestyrelsen for Thits Venner, Farsø. 
En ny opstartet forening, som kræver stort 
engagement af bestyrelsesmedlemmerne, 

men hvor engagementet også straks viser 
sig på graden af indflydelse. Det synes jeg 

godt om! 
 
De to ting følges ad.   

Indflydelse forudsætter engagement.   
 

 

 


