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Nyhedsbrev for marts 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i marts 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 Herning 

 

Generalforsamling 

 

Til medlemmer af Folkevirke i Herning. 

Der indkaldes til 

Generalforsamling 

i Folkevirke, Herning mandag den 6. 
marts 2017 kl. 14.00 i Kirkehuset, Østre 

Kirkevej 1, Herning, ’ 
 

med følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent. 
2. Formandens beretning. 
3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent. 
5. Indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er Henny Jeppesen og Tove 
Kattrup (Begge er villige til genvalg) 

7. Valg af revisor. På valg er Anette Bech 
(Villig til genvalg) 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
9. Valg af revisorsuppleant. 
10. Eventuelt. 

 

 

 

 

Evt. forslag skal være afleveret skriftligt 
senest den 27. februar 2017 til formanden 

Mona Haven Jensen, Dalgas Allé 2E, 7400 
Herning. 

Efter generalforsamlingen er Folkevirke 
vært ved kaffe og kage. 

Arrangementet er gratis. 

Vi håber mange vil møde op. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

 

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

 

"Pigen med knogler af glas" 

 

Folkevirke arrangerer foredrag den 20. 

marts 2017, kl. 14.00-16.00 foredrag 
"Pigen med knogler af glas" 

Et rørende og inspirerende foredrag med 

Marie Laursen, der lider af en svær form 
for knogleskørhed. 

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. 

 

 Vi mødes i Kirkehuset ved Herning Kirke, 
Østre Kirkevej 1A, 7400 Herning.  

 

 

 

 
 

Folkevirke Vesthimmerland 

 

Livet i skoven 

 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 
foredrag med forfatter og psykolog Andrea 

Hejlskov, Sverige, som fortæller over ”Livet 
i skoven”. 

 
Foredrag over bogen: ”Og den store flugt”, 
som Andrea Hejlskov udgav i 2013. 

 
Om det at trække stikket ud på det 

stressede hverdagsliv, som vi lever i vores 
samfund 
(et gribende og rørende foredrag) 

 
Pris 85,00 kr.  

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

 

  
Mandag den 6. marts 2017, kl. 14.00-

16.00 på Farsø Hotel, Søndergade 11, 
9640 Farsø 

 
 
 

 
Andrea Hejlskov 
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Folkevirke Roskilde 

 

Temadag “Tidens etiske valg” 
 
Litteraturkredsen i Roskilde Folkevirke 

arrangerer temadag den 1. april 2017, kl. 
9.30-15.30, Himmelev Sognegård, Fynsvej 
69, 4000 Roskilde 

Med temaet: "Tidens etiske valg". 

Dagens program: 

Kl. 09.30 
Ankomst og kaffe 

kl. 10.00 

Velkomst v/formanden 

kl. 10.15 
”Kræver en ny tid en ny etik! 
v/Universitetslektor Klavs Birkholm 

(tidligere medlem af Etisk Råd) 

kl. 13.00 
Frokost og kaffe 

kl. 14.15 

Elever af Amalie Malling spiller klassisk 
klaver/klarinet 

kl. 15.30 

Tak for i dag 

 

Pris: Pris pr. deltager: 350,00 kr. inkl. 
morgenmad, frokost (ekskl. drikkevarer) 

og eftermiddagskaffe. 

 

Bindende tilmelding og betaling senest 
den 17. marts 2017 til Nordea netbank 

reg. nr. 2280, konto nr. 6888 996 409 med 
angivelse af navn.  

 

 Himmelev Sognegård ligger til højre for 

kirken. Parkering på pladsen foran kirken 
evt. ved den nærliggende Himmelev 
skole.  

Bus 204 afgår fra pladsen ved Roskilde 

station. Stå af ved Himmelev skole. 

 

 
Klavs Birkholm 

 

 

 

 

 

Roskildekredsen håber, at mange fra 
andre kredse vil lægge vejen forbi for at 

mødes med lokale folkevirkere under 
hyggelige former. 
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Folkevirke København og Verdens Kvinder i Danmark 

 
Debatdag - Dansk Vestindiske Øers salg 

 
 
Folkevirke har modtaget midler fra 

Dansk Folkeoplysnings Samråd til at 
afholde en debatdag vedrørende salget 

af de Dansk Vestindiske Øer.  

Vi stiller spørgsmålet  
 

”Skal vi sige undskyld” 

Mødet foregår torsdag den 6. april 
2017, kl. 11.00-16.00 i Verdens 
Kulturcenter, Cafeen, Nørre Allé 7, 

2200 København N 

Det er gratis at deltage. 

     

Frokosten er på egen regning. 
 
Cafeen drives af: 

 
 

 

 

 Programmet for dagen vil se således ud: 

Kl. 11.00: 
Eric Gøbel med speciale i De Dansk 
Vestindiske Øer gennemgår vores fælles 

historie. 

Kl. 12.30: 
Frokost kan købes i cafeen. 

Kl. 14.00: 

Begrebet en undskyldning set ud fra et 
teologisk/ filosofisk synspunkt 

v/ Astrid Nonbo Andersen, postdoc fra  
DIIS er ekspert i undskyldningsspørgsmål. 

Kl.15.00: 
”Skal vi sige undskyld?” spørgsmålet 

debatteres.  

Debatten ledes af en politiker. 

                                              

            
Eric Gøbel                         Astrid Nonbo Andersen 

 
 

 
 

 
 

          
          Jeanne Bau-Madsen, cand.pæd., 

          næstformand i Folkevirke 

http://www.sendflerekrydderier.dk/
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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 2.2.2017 
3.  Nyt fra kontoret 

4.  Folkevirkes økonomi v. Tove Hinriksen 
     Fremlæggelse af årsregnskab for 2016  
5.  Folkevirkes landsmøde 22. april ’17 

     Om arrangement før landsmøde  
6.  Folkevirke 75 år i 2019.  

     Videre drøftelse om forberedelser 
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. 
9.  Orientering fra lokalkredse samt  
     hovedforening 

10. Eventuelt 
 

  

Forretningsudvalgsmødet holdes torsdag 

den 9. marts 2017, kl. 11.00-16.00 

Folkevirke, Emma Gads mødelokale 3. sal, 
Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 

København K 

 

Resume fra forretningsudvalgsmødet den 
2. februar.2017: 

 

Folkevirke er på Folkemøde, Bornholm 
den 17. juni 2017, hvor Kulturguiden fra 
”Mangfoldigheden i Danmark” skal 

præsenteres.  

 

 

HUSK:  
Du kan altid sende forslag til emner eller 

andet til Folkevirke forretningsudvalget. 
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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 introduceres 
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 

 
Agnethe Christensen og Ida Bach Jensen 

             
Shadi Angelina Bazeghi    Karin Birgitte Lund            Dorrit Willumsen                      Maria Camitz 
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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

Lene Lund  
medlem af  
Folkevirkes  

forretningsudvalg 
 

 

 

Mit navn er Lene Lund. Jeg er 69 år. 

Bosiddende i Herning og medlem af 
Folkevirke, Herning kreds. 

 
Efter endt kontoruddannelse på et 

advokatkontor i Herning var jeg 8 måneder i 
England som aupair hos en familie med 4 

drenge. Det var en meget lærerig periode 
både med hensyn til en anden kultur og et 
andet sprog. Efter min hjemkomst til 

Danmark, fik jeg job hos en advokat, hvor 
jeg arbejdede i 2 år som advokatsekretær, 

inden jeg blev ansat hos Retten i Herning. 
Her nåede jeg at være i 42 år, inden jeg 
stoppede som 66 år. Mit arbejdsområde var 

skifteretten, hvor jeg især beskæftigede mig 
med dødsbobehandling samt fungerede som 

notar. Jeg har været meget glad for mit 
arbejde, idet jeg havde en stor menneskelig 
kontakt og arbejdede meget selvstændigt. 

Med mere end 40 års ansættelse ved Retten 

havde jeg den store oplevelse i 2010 at 
komme i audiens hos Dronningen for at 
takke for fortjenstmedaljen.  

Min vej til Folkevirke skete på følgende 

måde: Da jeg i efteråret 2012 var stoppet 
på arbejdsmarkedet, opfordrede en tidligere 

kollega, der var sekretær i Folkevirkes 
Herning kreds mig til at komme til foredrag 
i foreningen.  

På det tidspunkt havde jeg ikke det store 

kendskab til Folkevirke, men jeg blev meldt 
ind i foreningen og det har jeg haft stor 

fornøjelse af. I foråret 2013 blev jeg valgt 
ind i den lokale bestyrelse. 

  

 

Jeg synes det er dejligt, at være med til at 
arrangere gode arrangementer, som vores 

medlemmer er glade for at deltage i. Det 
giver mig lysten til at arbejde med det.  
I 2016 blev jeg meget overraskende bedt 

om at blive medlem af Folkevirkes  
forretningsudvalg som repræsentant for 

Folkevirke, Herning kreds. Det sidste har 
været en hel ny verden for mig, men det 
har været spændende at få kendskab til 

de mange forskellige ting Folkevirke 
beskæftiger sig med udover foredrag.  

Jeg har gennem hele mit liv været 

engageret i foreningsarbejde og siddet i 
bestyrelser i såvel skole, fritidshjem og 

gymnastikforening. 

I 17 år har jeg været medlem af Odd-
Fellow Ordenen, hvor jeg i mange år har 
været embedsmand (bestyrelsesmedlem) 

og for tiden er medlem af Storlogen som 
Storrepræsentant. Jeg bruger en del tid 

på dette arbejde, men det er et meget 
meningsfyldt og spændende arbejde, hvor 
jeg bl.a. sidder i diverse udvalg samt 

holde instruktioner for nye medlemmer. 
Ud over vore faste møder hver anden uge, 

arrangerer vi forskellige aktiviteter. Vi har 
litteraturklubber, syklub, bridgeklub, 
sangkor og golfturneringer. Jeg deltager 

selv i en litteraturklub, synger i logekoret, 
samt spiller bridge. 

Jeg er utrolig glad for min loge. Det er et 
dejligt netværk, hvor vi tager hånd om 

hinanden. 
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