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Nyhedsbrev for februar 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 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 

 

Demokrati - hvad er det og er det truet 
 

 
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til et 

højtaktuelt foredrag v/ Cand.scient.pol. 
Finn Seidelin, Hobro - ”Demokrati – hvad 
der et og er det truet ved  

 

 

  

Mandag den 6. februar 2016, kl. 14.00-
16.00 på Farsø Hotel, Søndergade 11, 
9640 Farsø   

 

Pris 85,00 kr. 

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

 

 

 

Generalforsamling i Folkevirke Vesthimmerland 
 

Samme dag den 6. februar 2017, kl. 16:15 er der generalforsamling på Farsø Hotel. 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke Herning 

 

Besøg på Herning Rådhus 

 

Folkevirke arrangerer den 6. februar 

2017, kl. 13.50 – 16.00 besøg på Herning 
Rådhus. Her vil 1. viceborgmester Kent 

Falkenvig fortæller og viser rundt på 
rådhuset. 

Efter rundvisningen er der kaffe i 
kantinen, og her vil der blive mulighed for 
at stille spørgsmål til Kent Falkenvig. 

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

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

 

 Husk tilmelding til besøget  

 

Vi møde kl. 13.50 ved Rådhuset,  
indgang A, Torvet 5, 7400 Herning 

 
Kent Falkenvig 

 

Folkevirke Herning 

 

Blind – hvad så?” 

 
 

Folkevirke arrangerer den 20. februar 

2017, kl. 14.00-16.00 foredrag med 
foredragsholder og forfatter Agnete 
Odgaard-Jensen, Hurup Thy. 

Hun fortæller om det at leve som blind og 
om muligheder og begrænsninger. 

Vi mødes 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 

 

 

  

 
Agnete Odgaard-Jensen 

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. 
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Folkevirke landsorganisation 

 

Forretningsudvalg i Folkevirke  
 
 

Folkevirkes forretningsudvalg dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer og referent. 
2. Godkendelse af referat fra  
    FU-møde 7.12.2016 

3. Nyt fra kontoret 
4. Folkevirkes økonomi v. Tove Hinriksen 

 Aktuel status på årsregnskab for 
2016  

5. Folkevirkes landsmøde 22. april ’17 

6. Folkevirke 75 år i 2019. 
 Videre drøftelse om forberedelser, 

arbejdsgruppe, økonomi, 
ansøgningsmuligheder mv.  

7. Status på ansøgninger og større 

    aktiviteter 
 Under dette punkt orienteres om 

eventuelle nye tilsagn på 
ansøgninger. 

8. Folkevirkes blad 
 Ris og ros til bladet samt forslag til 

kommende temaer og steder, hvor 

der kan søges om tilskud til 
foreslåede temaer. 

 Blad 1-17 Fokus på Midt- og 
Nordjylland 

9.  Orientering fra lokalkredse samt 

      hovedorganisation 
10. Eventuelt 

  

Forretningsudvalgsmødet holdes torsdag 
den 2. februar 2017, kl. 11.00-16.00 

Folkevirke, Emma Gads mødelokale 3. sal, 

Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 
København K 

 

Resume fra forretningsudvalgsmødet den 

7.12.2016: 

Folkevirkes Landsmøde den 22. april 2017 
starter med en litteratur-tur rundt i 

København, kl. 10.30.  

 

Folkevirkes 75 års jubilæum er den 2. 
marts 2019. 

 

HUSK:  

Du kan altid sende forslag til emner eller 
andet til Folkevirke forretningsudvalget. 

Næste FU-møde er den 9. marts 2017 og 

forslag skal modtages senest 10 dage før 
FU-mødets afholdelse på mail 
folkevirke@folkevirke.dk  

 
 
 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstneres Samfund og Dansk 

Blindesamfunds Kvinder. 

 

Kvindestemmer 2017 
 

 

Kvindestemmer lørdag den 4. marts 

2017, kl. 11.30-16.00 

Program: 

kl. 11.30 Dørene åbnes 

kl. 11.50 Kvindestemmer introducerer ved 
kunsthistoriker og redaktør Lisbeth 
Tolstrup  

kl. 12.00 "Bitten er blevet digter i makrel" 

- en poetisk parforholds-thriller i ord og 
musik. Den blev uropført til 

litteraturfestivalen Littalk 2015 på 
Vallekilde Højskole. 

kl. 12.30 Forfatter Shadi Angelina 
Bezeghi.  

kl. 13.00 Grafiker Karin Birgitte Lund. 

kl. 13.00 Pause 

kl. 13.45 Agnethe Christensen og Ida 
Bach Jensen. 

kl. 14.20 Forfatter Dorrit Willumsen. 

kl. 14.50 Guitarist Maria Camitz. 

 

  

 

Sted: Jazzhouse, Kvindernes Bygning, 

Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 
København K  

Pris: 100,00 - Billetter købes ved 
indgangen. 

Læs uddybende program på vedhæftet 

dokument eller på www.folkevirke.dk 
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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

 

 

Britta Poulsen 
medlem af  

Folkevirkes  
forretningsudvalg 

 

 

 

 

Britta Poulsen – 77 år, medlem af 
Folkevirke Roskilde. 
 

I mit arbejdsliv har jeg efter en meget 
kort karriere i banken været lærer i 

Folkeskolen i 30 år.  
 
Efter 3 års arbejde i skolen begyndte jeg 

på en cand.pæd. uddannelse på 
Lærerhøjskolen med dansk som 

hovedfag. Derfor har jeg gennem mange 
år undervist i dansk i overbygningen. 
 

Mit første møde med Folkevirke bundede 
ikke i et kendskab til foreningen, men 

skyldtes udelukkende min interesse for 
litteratur. 
 

På en højskole tur til Karelen i Finland 
mødte jeg et medlem af Folkevirke 

Roskilde, som fortalte om deres arbejde 
med litteratur. Det fik mig til at melde 
mig ind i september 1989. 

  
I 1995 blev jeg medlem af bestyrelsen i 

Roskilde og fik jobbet som kasserer. 
Dette job varede til 2013, og derefter er 

jeg næstformand i Roskilde kredsen. 
 

 

  

 

 

 

Kort efter indtrædelsen i bestyrelsen i 

Roskilde kom der en opfordring til at gå 
ind i Repræsentantskabet i Folkevirke – 

der var bare det problem at jeg slet ikke 
var medlem af Folkevirke, men det blev 
hurtigt ordnet. Et par år efter blev jeg 

Roskilde Kredsens repræsentant i 
Forretningsudvalget, et arbejde jeg stadig 

varetager. 
 
I 2002 overtog jeg, efter at være blevet 

pensionist, en litteraturkreds i København, 
som Gerda Maaløe havde arbejdet med 

siden 1989. 
Det er en stor fornøjelse at arbejde med 

litteraturkredsen, der har været meget 
spændende at skifte teenager med 
pensionister, der har et helt livs erfaringer 

bag sig. Vi har i øjeblikket 12 medlemmer. 
Et antal der er perfekt til at give alle 

mulighed for at være aktivt med i 
diskussionerne.  
Der er dog altid plads til nye medlemmer, 

der er interesseret i at læse bøger og 
snakke om dem bagefter. 

 
Det har således ikke været et stort 
engagement i folkeoplysningen, der har 

ført mig ind i Folkevirke, men dette 
engagement er kommet gennem de år, 

jeg har arbejdet i foreningen. 
 

 


