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Nyhedsbrev for maj 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i maj 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 landsorganisation 

 

Folkevirkes forretningsudvalgsmøde 
 

Folkevirkes forretningsudvalg holder 

møde den 17. maj 2017, kl. 11.00. 

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent. 

2. Godkendelse af referat fra FU-mødet 
    den 9. marts 2017 

3. Konstituering af forretningsudvalget i 

henhold til vedtæger 

4. Evaluering af landsmødet den 22. april 

2017, ligesom vi skal lægge os fast på, 

hvor og hvordan næste landsmøde skal 

være 

5. Nyt fra kontoret 

6. Orientering fra lokalkredse samt  

    hovedorganisationen 

 

 
7.   Folkevirkes økonomi v. Tove Hinriksen 

8.   Status på ansøgninger og større  
aktiviteter 

9.   Folkevirkes blad 

      Ris og ros til bladet samt forslag til 

 kommende temaer og steder 

10.  Forretningsudvalget mødedatoer 

11. Eventuelt 

Mødet holdes i Kvindernes Bygning, 

Emma Gads mødelokale 3. sal.  

Niels Hemmingsens Gade 10 

1153 København K 

 
 

Folkevirke landsorganisation 

 
Sæt allerede nu X i kalenderen 

 
Folkevirke er på Folkemødet på Bornholm den 17. juni 2017. Der vil Folkevirkes ”bog”: 

”Mangfoldighed i Danmark” for nydanskere blive præsenteret. 
 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirkes landsorganisation 

 
 

Medlemskab 
 

Folkevirke opfordrer folkevirkere til at forære et medlemskab 
 

 

Står du for at skulle give en gave til en du 
holder af, kunne det være et års 
medlemskab af Folkevirke inkl. 

kulturtidsskriftet ”Folkevirke”. 
Som medlem kan hun/han indgå i en åben 

og fordomsfri dialog, med andre om sociale, 
kulturelle og politiske emner. 

 

Et andet forslag er et abonnement på 
kulturtidsskriftet ”Folkevirke” som udgives  

4 gange om året. Hvert enkelt blad 
omhandler et aktuelt tema. 

 

Eksempel: 

 
Rapport fra Danmarks ”guldkanter”  

1-2 2017  

 

 

  
Et års medlemskab af Folkevirkes 
landsorganisation inkl. abonnement på 

kulturtidsskriftet ”Folkevirke” koster 
400,00 kr.  

 
Et årsabonnement på kulturtidsskriftet 
”Folkevirke” koster 210,00 kr. 

 
Beløbet indbetales på Folkevirkes konto 

i Sydbank Registreringsnr. 7031 
Kontonummer 1099538 opgiv navn og 
adresse på indbetaler. Udfyld 

indmeldelsesblanket som er vedhæftet. 
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Folkevirke i Lyngby 

 
Palle Kjærulff-Schmidt 

 
 

Bemærk nye dato den 20. maj 
 
Folkevirke i Lyngby inviterer til foredrag v/ 

Palle Kjærulff-Schmidt lørdag den 20. maj 
2017, 14.00-16.30 

 
"Palle Kjærulff-Schmidt fortæller om sit liv" 

 

 

 

Betaling 80,- ved indgangen.  

 

Vi byder på hvidvin i pausen. 

 

  
 

 
Arrangementet foregår i 

Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4,  
2800 Lyngby. 

 
Tilmelding til Lene Hjeds, telf.: 
45816131, eller e-mail:  

lene-hj@hotmail.com 

 

Oplys venligst: Navn, adresse,  

telf. nr. og evt. e-mailadresse. 

 

 

 
 
 

 

 

mailto:lene-hj@hotmail.com


 
 

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 

4/5 

 

Folkevirke Herning 

 

Sommerudflugt til Christiansfeld 
 

 

Folkevirkes sommerudflugt går i år til 

Christiansfeld, hvor vi skal på en 

guidet byvandring. 

Folkevirkes udflugt mandag den 15. 

maj 2017, kl. 9.00 - ca. 17.00 

Vi mødes på parkeringspladsen ved 

Holmparken, Viborgvej, busafgang kl. 

9.00 og kører til Christiansfeld. 

På vores byvandring i Christiansfeld 

følger vi de lige gader og smukke 

bygninger 

Her mødes vi med vores guide kl. 

10.45. På vores byvandring følger vi 

de lige gader og smukke bygninger. Vi 

vil bl. a. besøge Brødremenighedens 

kirke og kirkegården Gudsageren, 

hvor det er en helt speciel oplevelse 

at gå ad de vinkelrette gange 

indrammet af lindetræer.  

Byen er planlagt og opført for 230 år 

siden af Herrnhuterne som 

hovedkvarter for Brødremenigheden i 

Danmark og opkaldt efter kong 

Christian VII. 

Christiansfeld er et arkitektonisk 

klenodie. En stram og harmonisk 

arkitektur danner rammen om et 

roligt og grønt byrum. 

 

  

 

 
 

Efter byvandringen kører vi til Den 

Gamle Grænsekro i Christiansfeld, hvor 

vi får en 2-retters middag, inkl. 1 

øl/vand eller 1 glas vin.  

Efter en dejlig middag kører vi til 

museet ”Kongernes Jelling” i Jelling, 

hvor vi skal have kaffe m/brød i cafeen, 

der ligger i forbindelse med museet. 

Tillader tiden det, kan vi også kigge os 

lidt omkring der – dog uden guide. 

Denne dejlige tur – med forventet 

hjemkomst ca. kl. 17.00 – koster for 

medlemmer af Folkevirke 300 kr. og for 

ikke-medlemmer 370 kr. I prisen er 

inkluderet: bustur, guide, 2-retters 

middag inkl. 1 øl/vand eller 1 glas vin 

og kaffe m/brød. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 Mona Haven Jensen tlf. 9712 1745 / 

2341 1340 

Jutta Jørgensen tlf. 9726 8018 

Lene Lund tlf. 9712 9882 

Tove Kattrup tlf. 4070 9051 

Henny Jeppesen tlf. 3029 4675 
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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

 

Annemarie Balle 
medlem af  

Folkevirkes forretningsudvalg 
 
 

 
 

Jeg hedder Annemarie Balle og er 67 år, 
uddannet journalist. 
 

I mine professionelle karrierer har jeg været 
ansat på dagblade – Kolding Folkeblad, 

Jyske tidende og Kalundborg Folkeblad – 
samt været redaktør for fagblade – Dansk 
VVS og HVAC Magasinet. I hele perioden har 

jeg i vid udstrækning også arbejdet som 
freelance journalist med fokus på erhvervs- 

og kulturstof samt foretaget en lang række 
rejser i udlandet – især til USA, Tyskland 
samt lande i Afrika (bl.a. på legater fra 

Danida). 
 

Siden 1984 har jeg desuden været redaktør 
af kulturtidsskriftet ”Folkevirke” og siden 
1996 formand for landsorganisation 

Folkevirke. 
 

Det var, som for så mange andre i 
Folkevirke, lidt tilfældigt, at jeg lærte 

Folkevirke at kende. Som ung journalist 
foretog jeg en screening af flere, mindre 
kulturtidsskrifter – heriblandt ”Folkevirke”.  

 
Den daværende redaktør – Kate Heilbo – 

havde på det tidspunkt brug for en vikar på 
redaktørposten. Vi faldt hurtigt i snak og 
havde gode debatter, så jeg slog til.  

I de følgende år afløste jeg flere gang, så da 
der var brug for et redaktørskifte, blev jeg 

foreslået til posten. Jeg sagde ja, da jeg var 
meget begejstret for Folkevirkes 
grundtanker. 

  

 

 

 

 

Det er jeg stadig, derfor har jeg fastholdt 

redaktørposten – og siden også været 
meget glad for formandsposten og 

samarbejdet med kredsbestyrelser og 
forretningsudvalg. 
 

Alle, som kender Folkevirke, ved, at der i 
årenes løb har været mange udfordringer, 

ligesom økonomien stadig kan give rynker 
i panden. Men med de mange ildsjæle 
landet over, så er det en stor glæde at 

være med i foreningsarbejdet og være 
med til at sikre, at Folkevirkes tanker kan 

leve videre i de mange aktiviteter, der 
arrangeres landet over. 
 

Folkevirke er et givende – og forpligtende 
– fællesskab, som det er en stor glæde at 

være en del af. Et fællesskab på tværs af 
de begrænsende rammer, som opleves i 
mange andre sammenhænge.  

Især på de større møder – regionale 
møder og det årlige landsmøde – er det 

herligt at møde medlemmer, som står 
rigtig tidligt op - kl. 04.30 - for at nå frem 

og være med i et større fællesskab, sådan 
som det skete den 22. april 2017 til 
landsmødet i København. 

 

 

 


