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Nyhedsbrev oktober 2017 
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i oktober 2017.  
Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. 

 
Vi er nu tilbage efter sommerferien. På www.Folkevirke.dk – ”kalenderen” kan du se 

arrangementer henover efteråret.  
 
Læs mere om Folkevirkes mange tilbud på hjemmesiden www.folkevirke.dk. 

 
Nyhedsbrevet i oktober måned har en præsentation af Folkevirkes Landsorganisation. 

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

 
 

 

Folkevirke Herning 

 
Tekstilkunstforedrag om ”Gobeliner fra Serbien” 

 

 

Folkevirke Herning inviterer mandag 

den 2. oktober 2017, kl. 14.00 til kl. 

16.00 til foredrag v/ Ulrikka Mokdad 

Tekstilkunstner og cand. mag. i 

kunsthistorie Ulrikka Mokdad vil i sit 

foredrag fortælle om ”Gobeliner fra 

Serbien” som bl.a. omhandler et 

gobelinværksted i Serbien og hvordan 

gobeliner skabes. 

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, 

Østre Kirkevej 1, 7400 Herning 

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

medlemmer 61,00 kr. Satserne er også 

gældende 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. 

 

 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Haandarbejdets Fremme 

 
Diakonissestiftelsen og Emmauskirken 

 
Haandarbejdets Fremme inviterer til  

rundvisning og foredrag mandag den 2. 

oktober 2017, kl. 14-17 på 

Diakonissestiftelsen og i Emmauskirken 

ved forstanderinde S. Merete Pelle 

Poulsen og efterfølgende kaffe og kage på 

stedet. 

Vi mødes ved Emmauskirken, Peter 

Bangsvej 1, Frederiksberg.  

Tilmelding til Ulla Brita Gregersen på 

mobil 23 32 08 09 eller på email 

ublg1941@gmail.com. 

Pris for medlemmer af Haandarbejdets 

Fremme kr. 150,-. 

Pris for gæster kr. 175,- 

Beløbet bedes venligst indbetalt til 

foreningens kasserer Else Toft 

reg. nr. 4652, konto nr. 4865196032, 

mrk. Diakonissen. 

Husk at oplyse navn, tlf., email og 

medlemsnummer. 

 

 

 
 

 

 
Diakonissestiftelsen 

 

 
Emmauskirken 

På glædelig gensyn til en spændende tur. 

 
 

 

mailto:ublg1941@gmail.com
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Folkevirke Vesthimmerland 

 
”Fra Løgstør til Folketinget og hjem til prædikestolen” 

 

”Der er en særlig plads i Helvede til 
kvinder, som ikke hjælper andre 

kvinder”, sagde i sin tid den 
amerikanske udenrigsminister, 

Madeleine Albright. 
 

Med dette stærke citat som siger noget 

om både køn, politik, magt og 
samfundets indretning, vil Pernille Vigsø 

Bagge - fortælle sin historie ”Fra Løgstør 
til Folketinget og hjem til prædikestolen” 
mandag den 2. oktober 2017, kl. 

19.30 på Farsø Hotel, Søndergade 11, 
9640 Farsø. 

Med udgangspunkt i eget liv og egne 
erfaringer vil Pernille Vigsø Bagge, 
byrådsmedlem for SF indtil udgangen af 

2017, medlem af Folketinget for SF fra 
2005-2015 og nuværende sognepræst i 

Løgstør-Aggersborg-Kornum-Løgsted, 
fortælle om sine erfaringer med både 
lokalpolitik, landspolitik, 

ligestillingsdebat og forholdene i 
folkekirken. 

Den 21. november skal alle voksne 
danskere med stemmeret til stemme-
urnerne for at sammensætte by- og 

regionsråd for de næste fire år. Der er 
traditionelt set aldrig meget mere end 

en tredjedel kvinder som bliver valgt til 
besluttende organer i kommuner og 

regioner i Danmark. Dog er kvinde-
andelen til Folketinget en anelse større. 
En stor international undersøgelse viser, 

at i alle kulturer og overalt i verden, så 
forbinder et stort flertal af 

befolkningerne ordet ”politiker” med en 
person af hankøn. 

Det er meget svært at bryde 

kønsstereotyperne ned, og af forskellige 
grunde har vi stadig i 2017 svært ved at 

slippe forestillingen om, hvad der er 
kendetegnende for en rigtig mand og en 
rigtig kvinde. 

 

 
Pernille Bagge 

 

Men alle de samfund, som har udvidet 
mulighederne og rammerne for, hvad 

mænd og kvinder kan. Det vil sige, der 
hvor mænd også kan være 

omsorgspersoner og kvinder topchefer, er 
der højere folkesundhed, højere 
levestandard, højere velstand og bedre 

forhold for børn og unge, end i de lande 
hvor man stædigt holder fast i gamle og 

fasttømrede kønsrollemønstre. 

Hvordan står det til i Danmark anno 
2017? Ser man nogensinde piger på 14 år 

med kort hår? Ser man overhovedet 
mandlige pædagoger i vores børnehaver, 

eller de skræmt væk af anklager om 
pædofili og andet grimt, der klæber til 
mandekønnet? Er det manden der sørger 

for gaven til tante Agathe og holder barsel 
og kvinden der renser tagrenderne og 

påtager sig hovedindtjeningen i hjemmet? 
 

Kom og få svaret på disse spørgsmål og 

lidt til…… 

 

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

 

Entré 90 kr. Alle er velkomne. 
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Folkevirke landsorganisation 

 

Bedstemor/børnebørn lejr 
 

 
Inden længe mødes 

bedstemor/børnebørn til en uge samvær 
på kolonien Strandlyst i uge 42, 
nærmere bestemt fra mandag den 16. til 

fredag den 20. oktober. De ankommer 
mandag om eftermiddagen og forlader 

kolonien inden 12 om fredagen. 
 
Ugen byder på masser af oplevelser og 

spændende aktiviteter, samt en udflugt. 
 

De er fælles om at tilberede nogle lækre 
retter, som alle kan lide. 
 

Hver familie har eget soverum 
 

Enhedspris som dækker overnatning og 
fortæring er 1.045,- kr. 

 
 

  

   
Billeder fra BB-lejren 2016 

 

Det er Karen Hallberg der er den ansvarlige 
lederer. Hallberg.karen@outlook.dk. 

 
 

    
 

mailto:Hallberg.karen@outlook.dk
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Folkevirke Herning 

 
"Perler fra skatkammer" 

 
Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
v/ Lene Pape og Samuel Frederiksen.  
 

Mandag den 16. oktober 2017, kl. 
14.00-16.00 

 

”De bedste perler fra vores 

skatkammer”. Lena Pape og Samuel 

Frederiksen udsætter os for muntre 

fortællinger, drillerier, fællessang og 

solosang – en munter eftermiddag 

venter. 

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, 

Østre Kirkevej 1, 7400 Herning 

 

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

medlemmer 61,00 kr. Satserne er også 

gældende for pensionister 

  

 
Lena Pape og Samuel Frederiksen 

 
 

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. 

 

 

Folkevirke Herning 

 

Frivillig i Costa Rica 

 

Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
med socialpædagog Gitte Stæhr Larsen, 

om at arbejdet som frivillig i Costa Rica, 
et land i Mellemamerika” 

Mandag den 30. oktober 2017, kl. 
14.00-16.00 

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, 

Østre Kirkevej 1, 7400 Herning  

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

medlemmer 61,00 kr. Satserne er også 

gældende for pensionister 

Klik for at læse mere 

 

  

 

 
 

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 

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

 

http://www.folkevirke.dk/kalender/#2622
http://www.folkevirke.dk/kalender/#2622
http://www.folkevirke.dk/kalender/
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Folkevirke landsorganisationen 

 

Mangfoldighed i Danmark 
 

Folkevirke landsorganisation 

Præsentation af kulturguide om, hvad 

nydanskere forundres over i det danske 

samfund og bud på samarbejder på 

tværs af kulturer. 

Landsorganisationen Folkevirke har 

gennem det seneste års tid haft fokus 

på, hvad nydanskere forundres over i 

det danske samfund. 

I præsentationen fortælles bl.a. om 

hovedtemaerne i Folkevirkes projekt 

ligesom der præsenteres en række 

”forundringsspørgsmål”, som er dukket 

op i forbindelse med debatter med 

nydanskere. Det er spørgsmål som fx 

”Hvorfor tænder danskerne stearinlys?”, 

"Hvorfor spiser danskerne det samme 

hver jul?" og "Hvorfor skal man på 

forhånd aftale, hvornår man besøger 

hinanden?" 

Desuden peges der på områder, hvor 

kulturelle forskelligheder meget let kan 

være med til at skabe misforståelser. 

Det kan fx være opfattelsen af tid. I 

nogen kulturer går tiden, mens den i 

andre kommer. Den forskel i 

tidsopfattelser er baggrunden for, om 

man føler, at man spilder tiden ved at 

vente på andre eller blot føler det 

naturligt, da der jo i fremtiden kommer 

masser af ”ny” tid. 

 

Yderligere informationer om kulturguide 

kan fås ved henvendelse til 

landsformand Annemarie Balle på 

telefon 51 51 24 20 eller mail 

annemarieballe@hotmail.com 

 Landsorganisationen Folkevirke indbyder 

derfor til en præsentation af sin nye 

kulturguide ”Mangfoldighed i Danmark” 

tirsdag den 31. oktober 2017, kl. 

17.00 – 19.00 på Folkevirke, Niels 

Hemmingsens Gade 10, 3. sal i 

København 

Folkevirke nye kulturguide "Mangfoldighed 

i Danmark" findes på både dansk, engelsk 

og arabisk.  

 

I guiden fortælles bl.a. om, hvordan man 

som nydansker kan finde rundt i det 

danske samfund - bl.a. aflæse de 

kulturelle normer og koder, ligesom der 

kort fortælles om bl.a. omgangsformer, 

forventninger til skole- og fritidsarbejde 

samt frivilligt arbejde. 

Guiden er tænkt som en form for 

opslagsbog og er blevet til i et samarbejde 

mellem Folkevirke, frivillige landet over 

samt sprogskoler flere steder i Danmark. 

Projektet har fået tilskud fra Dansk 

Folkeoplysnings Samråd. 

Det koster 50,00 kr. at deltage som 

betales ved indgangen. Deltagerne vil på 

mødet få udleveret et sæt af den nye 

kulturguide gratis. 

Tilmelding til Folkevirke på 

mail folkevirke@folkevirke.dk 

Læs yderligere om ”Kulturguiden her 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/aktiviteter/kulturguide-mangfoldighed-i-danmark/
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Folkevirke landsorganisation 

 

Folkevirkes forretningsudvalgsmøde 

 

Folkevirkes forretningsudvalg holder møde 

onsdag den 31. oktober 2017, 
kl. 13.30-16.30. 

Udkast til dagsorden: 

 Valg af ordstyrer og referent 

 Godkendelse af referatet af 20. 
september 2017 

 Nyt fra kontoret 

 Folkevirkes økonomi 

 Folkevirkes 75 jubilæum i 2019 

 Ansøgninger  

 Eventuelt 

 

Mødet holdes i Folkevirke Kvindernes 

Bygning, Emma Gads mødelokale 3. sal., 

Niels Hemmingsens Gade 10 

1153 København K 

 

 

Er der emner, som medlemmer ønsker 
behandlet af forretningsudvalget, sendes 

det til formand Annemarie Balle på 
folkevirke@folkevirke.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Præsentation af ”Landsorganisationen Folkevirke” 

 
Præsentation af landsorganisationen 
Folkevirke v/formand Annemarie Balle 

 
Derfor er jeg stolt over Folkevirke 

Jeg har fulgt Folkevirke gennem mange år – 
lige siden 1974. Dengang lærte jeg Folkevirke 

at kende via kulturtidsskriftet ”Folkevirke”. De 
følgende år fulgte jeg Folkevirke lidt fra 

sidelinjen indtil jeg i 1984 blev redaktør af 
”Folkevirke”. En halv snes år senere blev jeg 
så også landsformand for Folkevirke. 

Folkevirke har været en spændende 

”rejsekammerat”. Hele tiden udfordres og 
overraskes man. 

Folkevirkes formålsparagraf har siden 

stiftelsen stort set været uændret. Den lyder 
sådan: 

"Folkevirke - social - kulturel - politisk 
oplysning" er en landsdækkende, tværpolitisk 

oplysningsvirksomhed, grundlagt i 1944. 
Folkevirkes kerneområder er de sociale, 
kulturelle og politiske aspekter, som Folke-

virke ønsker en forpligtende, åben og 
fordomsfri dialog om. Folkevirke arbejder på 

tværs af alle skel - sociale, kulturelle, 
politiske, geografiske, religiøse og 
aldersmæssige. Folkevirkes formål er at 

bringe nyt initiativ til oplysningsarbejdet. 
Folkevirke ønsker at fremme en aktiv dialog 

og derved give deltagerne et bedre 
fundament for at deltage engageret i den 
demokratiske proces. 

Det er et formål, man godt kan være stolt 

over. At Folkevirke har fokus på en aktiv 
dialog og den demokratiske proces. Det er to 

centrale områder, når man ønsker at 
fastholde et levende demokrati og en 
sammenhængskraft i samfundet. 

Da Folkevirke blev dannet ved afslutningen af 

2. Verdenskrig var baggrunden en anden end 
i dag - men bestemt ikke mindre relevant. 

  

 

I årenes løb har Folkevirke stået på et 

folkeoplysende fundament og arrangeret 
debatmøder og studiekredse, hvor både 

dialogen og demokrativinklen altid har 
været nærværende. Emnerne har været 
forskellige. Dog har det været vigtig for 

Folkevirke, at temaerne altid har været 
aktuelle og har knyttet sig til emner, som 

optager aktive samfundsborgere. Desuden 
har det været afgørende, at emnerne er 
blevet belyst fra mange sider og på tværs 

af de velkendte kasser. Deltagerne har 
skullet overraskes og – mindst lige så 

vigtigt – selv danne sig deres egen 
mening og holdning til 
problemstillingerne. 

Folkevirkes liv har været meget lykkeligt 
og udviklende for folkevirke-brugere. 

Landsorganisation Folkevirke har alle 
årene været meget fleksibel og uden 

stive, organisatoriske rammer. Dog har 
myndighederne med jævne mellemrum 
stillet krav til en strammere organisering 

– og de krav har Folkevirke fulgt. 
Udviklingen har bl.a. betydet, at 

Folkevirkes lokale kredse er blevet 
stærkere – nogle er lukket, mens andre 
har udviklet sig til store kredse, som af og 
til har haft venteliste. 

Landsorganisation Folkevirke har udviklet 
sig til at blive en form for paraply og 
inspirator for de lokale kredse, ligesom 

landsforeningen Folkevirke løfter de større 
projekter i både ind- og udland. 

Folkevirke – lokalt og på landsplan – har 

sat sig mange spor, som vi alle kan være 
stolte af. 
Det bliver spændende at være med til at 

fejre Folkevirkes 75 års fødselsdag i 2019, 
hvor der kan gøre status over mange 
aktive år på den folkeoplysende scene. 

 


