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Nyhedsbrev december 2017 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i december 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 vil fortsat 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 

 

Du lærte mig at se 
 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer 

mandag den 4. december 2017, kl. 

14.00-16.15 til foredrag ved Sopran 

Henriette Nederby og pianist Ole Kiilerich, 

København. 

Emne: »Du lærte mig at se«. Med 

udgangspunkt i brevvekslingen mellem 

Carl Nielsen og hustruen Anne Marie Carl 

Nielsen belyses kunstnernes tanker 

omkring kunsten, livet og ægteskabet. 

Der veksles mellem oplæsning af brevene 

og fremførelse af Carl Nielsens sange. 

Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 
Farsø 

 

Pris 90,00. Der serveres kaffe med kage.  
 

 
Klik for at læse mere 

 

  

 
Sopran Henriette Nederby 

 

 
Pianist Ole Kiilerich 

 

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

 

Julearrangement – foredrag om Kaldæerne 
 

Folkevirke holder julemøde mandag den 
4.december 2017, kl. 15.00-17.00 i 

Emma Gad Salen, Niels Hemmingsens 
Gade 10.3., København. 

Vi serverer gløgg og småkager. 

 

Klokken 15.00 byder vi velkommen til 
Manal Francis som vil komme med et 
oplæg om Kaldæerne. 

Manal er Kaldæer fra Iraq. Kaldæerne er 

i dag en del af den katolske kirke. Hun 
vil fortælle om sin tro og om, hvordan 

man fejrer julen hos kaldæerne." 
 

Tilmelding til folkevirke@folkevirke.dk 

Oplys venligst navn, telefon nr. og 

mailadresse. 

 

Kom og få en snak med 

Forretningsudvalget 

 

 Beskrivelse - Kaldæere 

Kaldæere, oldtidsfolk i det sydlige 
Babylonien. Kaldæernes oprindelse er 

uklar, men det formodes, at de er 
indvandret til Babylonien fra Den Arabiske 
Halvø. Kaldæerne var inddelt i stammer og 

havde tydeligvis en by-kultur; de 
grundlagde nye byer foruden at overtage 

de ældgamle babyloniske byer, fx Ur ("Ur i 
Kaldæa"). 

Ca. 800-625 f.Kr. kæmpede kaldæerne 
indædt mod det assyriske overherre-

dømme i Babylonien, og det blev en af 
deres ledere, Nabopolassar, der 625-605 
f.Kr. blev den første af de nybabyloniske 

konger. På det tidspunkt havde kaldæerne 
for længst overtaget den babyloniske 
kultur. 

I den græsk-romerske verden kom kaldæer 
til at betyde astrolog, idet astrologienblev 
anset for at være af babylonisk oprindelse. 

 
Ifølge Gyldendal - Den Store Danske 

OPRINDELIG FORFATTER AWes SENESTE 
FORFATTER Redaktionen 
 

Den kaldæiske kirke 

 
 
Den kaldæiske kirke, kaldæiske kristne, et 
samfund af kristne i Mellemøsten og Iran, 
der i 1551 forlod den nestorianske kirke for 

at indgå en union med den romersk-
katolske kirke. De har bevaret deres egen 

ældgamle liturgi og har en patriark i 
Baghdad, foruden biskopper i Libanon, 
Syrien, Irak og Iran. 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%C3%B8sten/Assyrien,_Babylonien_og_Mesopotamien/kald%C3%A6er
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%c3%b8sten/Assyrien%2c_Babylonien_og_Mesopotamien/Babylonien
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%c3%b8sten/Mellem%c3%b8sten_generelt/Den_Arabiske_Halv%c3%b8
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%c3%b8sten/Mellem%c3%b8sten_generelt/Den_Arabiske_Halv%c3%b8
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Folkeslag/Etnografiske_termer/stamme
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%c3%b8sten/Vestasiatisk_ark%c3%a6ologi/Ur
http://denstoredanske.dk/Geografi_og_historie/Mellem%c3%b8sten/Assyrien%2c_Babylonien_og_Mesopotamien/Kald%c3%a6a
http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Sprog/Fremmedord/as-a%c3%a5/astrolog
http://denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Sp%c3%a5domskunst%2c_astrologi_og_magi/astrologi
http://denstoredanske.dk/User:AWes
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
http://denstoredanske.dk/Om_sitet/Redaktionen
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Folkevirke landsorganisationen 

 

Folkevirkes forretningsudvalgsmøde 
 

 

 

Folkevirkes landsorganisations 

forretningsudvalg holder møde onsdag 
den 4. december 2017, 

kl. 11.00-14.00. 

Særlige punkter på dagsorden kan 
nævnes: 

 Folkevirkes 75 jubilæum i 2019 

 Emma Gads - 100 året for Takt og 

Tone 

 Evalueringer af 

Bedstemødre/Børnebørn lejren og 
Kulturguiden ”Mangfoldighed i 

Danmark  

 Folkevirkes landsmøde 2018 

 

 

 

Mødet holdes i Folkevirke Kvindernes 

Bygning, Emma Gads mødelokale 3. sal., 

Niels Hemmingsens Gade 10 

1153 København K 
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Folkevirke København og Haandarbejdets Fremme 

 

 

Juletur til Greve museum med rundvisning 

 

Folkevirke København i samarbejde 

med Haandarbejdets Fremme inviterer 

til Juletur til Greve Museum med 

rundvisning. Onsdag den 6. december 

2017, kl. 11.00- ca. 15.00. 

Sted: Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 

2670 Greve 

Museet byder på en spændende 

udstilling med titlen ”Hvem sagde 

broderi” hvor Jytte Harboesgaard viser 

rundt, og desuden har museet en fin 

juleudstilling. 

Rundvisningen starter kl. 11 og 

herefter er der frokost i caféen inkl. 

kaffe og kage. 

Pris for medlemmer kr. 225,- 

Pris for gæster kr. 250,- som ikke er 

medlem af Haandarbejdets Fremme. 

Prisen inkluderer rundvisning og 

frokost, plus kaffe og kage. 

Beløbet bedes venligst indbetalt til 

foreningens kasserer Else Toft reg. nr. 

4652,  

konto nr. 4865196032, mrk. Greve 

museum. 

 

 

 

 

Tilmelding til Ulla Brita Gregersen på 

mobil 23320809 eller på 

email ublg1941@gmail.com. 

Husk at oplyse navn, tlf., email og 

medlemsnummer. 

Transporten til Greve Museum kan 

foregå med bil og evt. samkøring. Ellers 

går der bus nr. 120 fra Høje Tåstrup St. 

direkte til Museet. 

På glædelig gensyn til en spændende tur. 

 

 
Greve museum 

 

mailto:ublg1941@gmail.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 

5/6 

 

 

Folkevirke Herning 

 

Advents- og julesange 
 

 

Folkevirke Herning inviterer til 

Advents-og julesange og gamle 

danske vintersange med Jeannet 

Ulrikkeholm. Mandag den 11. 

december 2017, kl. 14.00-16.00 til 

musikalsk foredrag med humor og 

energi.  

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 

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

 

  

 
Jeannet Ulrikkeholm 

 

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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Portræt af et forretningsudvalgsmedlem 

 

 

 

Tove Kristensen 
medlem af  

Folkevirkes forretningsudvalg 
 

 
 
 
Mit navn er Tove Kristensen, og jeg er født i 

1950. Som 24 årig blev jeg uddannet 
folkeskolelærer og virkede som sådan på 

fuld tid, indtil jeg gik på efterløn som 60 årig 
i 2010. 
 

Jeg har været ansat på tre forskellige skoler 
– de seneste 12 år på Hornum skole i 

Vesthimmerland kommune. 
 
Min familie, som med tiden talte tre børn, 

samt mit arbejde har altid været øverst på 
min prioriteringsliste, så derfor har jeg 

aldrig i mit arbejdsliv deltaget i 
foreningsarbejde eller frivilligt arbejde dog 
med undtagelse af en periode på syv år i 

00´erne , hvor jeg sad i Aars Kirkes 
menighedsråd. 

 
Efter jeg gik på pension, er der blevet 
anderledes tid til frivilligt arbejde og 

foreningsliv. 
 

Jeg er således medlem af Aars Y´s Men´s 
Club og har netop afsluttet en periode som 
præsident. Desuden sidder jeg i bestyrelsen 

for Farsø Efterskole samt er med i et 
stiftsudvalg for Mission og Religionsmøde 

under Vesthimmerlands Provsti. 
 

I august 2011 fik jeg stukket en brochure i 
hånden indeholdende programmet for 
Folkevirke Vesthimmerlands kommende 

sæson.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Jeg havde aldrig hørt om organisationen 
Folkevirke før, men blev straks begejstret 

for programmets emner og talere og 
fulgte talerækken i den kommende sæson 
i det omfang, det var muligt. 

 
Senere blev jeg opfordret til at indtræde i 

bestyrelsen, hvilket jeg sagde ja til, og i 
dag sidder jeg som næstformand. Det har 
været spændende at komme til at sidde 

”på den anden side af bordet” og være 
med til at præge beslutningerne 

vedrørende Folkevirke Vesthimmerlands 
program. 
 

Ud over vores gode og inspirerende 
foredrag forsøger vi os i år med et nyt 

tiltag, idet vi har meldt os til at stå for et 
arrangement i forbindelse med kulturugen 
i uge 10, som afholdes af 

Vesthimmerlands kommune. Inspirationen 
har vi hentet ved at deltage i Kulturmødet 

Mors. 
 
Selve arrangementet får overskriften 

Hvad er, kan og skal kunst? Det bliver en 
paneldiskussion med lokale kunstnere 

som medvirkende og tidligere borgmester 
Per Nørgaard som ordstyrer samt et 
forhåbentligt oplagt publikum, som også 

har lyst til at diskutere kunst. 

 


