Nyhedsbrev januar 2018
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i januar 2018.
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 fremover bringe præsentationen af en Folkevirke kreds.
Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn!

Folkevirke Vesthimmerland

”Anton Laier – en gal præst eller en genial kunstner«
Folkevirke Vesthimmerland inviterer
mandag den 8. januar 2018, kl. 14.0016.15 til foredrag ved sognepræst,
kulturanmelder Troels Laursen, Ullits.
Emne: »Anton Laier – en gal præst eller
en genial kunstner«.
Foredraget er en fortælle- og billedetur
rundt i den gale præsts kunst – der sine
steder var geniale.
Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640
Farsø

Troels Laaursen

Pris 90,00. Der serveres kaffe med kage.
Klik for at læse mere
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Folkevirke Herning
"Seks seje kvinder"
Folkevirke Herning inviterer - "Seks seje
kvinder" Mandag den 8. januar 2018,
kl. 14.00-16.00 til foredrag ”Seks seje
kvinder–om fire generationers kvindeliv”
– med særlig vægt lagt på Emma Gad.
Foredragsholder og journalist Dagmar
Helles Brendstrup blænder op for en
perlerække af gode historier og
anekdoter.
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

Dagmar Helles Brenderup

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
"John Muir Tail, USA"
Folkevirke Herning inviterer til foredrag
mandag den 22. januar 2018, kl.
14.00-16.00 v/Kaj Bach Pedersen som
fortæller om ”John Muir Trail, USA – 22
dages vandring i ødemarken i Sierra
Nevada bjergene.
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

Kaj Bach Pedersen

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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Kvindernes U-Landsudvalg

Nytårskur i KULU
KULU afholder nytårskur den
18. januar kl. 17-19 i Emma Gads
mødelokale.
KULU – Kvindernes Ulandsudvalg har i
41 år arbejdet for at bryde fattigdommen og styrke pigers/kvinders
rettigheder samt at bakke op om
kvinders egne initiativer.
Forfatteren Kirsten Thorup er
ambassadør for KULU kommer og vil
tale om sin roman Erindring om
kærligheden.

Kirsten Thorup

Derudover vil der blive orienteret om
KULU’s arbejde.
Adressen: Kvindernes Bygning, Emma
Gads mødelokale 3. sal. Niels
Hemmingsens Gade 10, 1153
København K
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Præsentation af Folkevirke Herning
Herning var meget tidligt et folkevirkecentrum, idet det store ugekursus for
studiekredsledere blev afholdt på Herning
Højskole i 1968 og kørende studiekreds har
flere gange lagt vejen om ad Hernings
kunstsamlinger.
En kvinde ved navn Nina Sørensen
oprettede faste folkevirkemøder i en
tilbygning til sit hjem i Herning. Udover Nina
Sørensen var Meta Hareskov, Bitten
Damgaard samt Rachel Pedersen
sidstnævnte gift med den tidligere
forstander ved Herning Højskole meget
engageret i Folkevirkes spæde start i
Herning.
Folkevirke, Herning afdeling har haft nogle
meget stabile formænd, idet Edith Pagh
havde posten i 26 år inden hun blev afløst af
Jytte Nielsen, der bestred posten i 20 år,
hvorefter Mona Haven Jensen blev formand i
2013.
Folkevirkes møder har gennem årene været
afholdt forskellige steder i byen, dels på
biblioteket og i Kulturhuset, Nørregade 7.
De sidste par år har vi haft til huse i dejlige
lokaler i kirkehuset ved Herning kirke.
Vi mødes hver anden mandag fra kl. 14.0016.00 i perioden medio september til medio
marts til foredrag indenfor sociale, kulturelle
og politiske områder.
I år har vi bl.a. haft Tony Landy og Stefan
Fønss til at fortælle om deres spændende
liv. Vi har haft besøg af en socialpædagog,
der fortalte om sit arbejde som frivillig i
Costa Rica. Ulrikka Mokdal har fortalt om sit
ophold på et gobelinværksted i Serbien og
om hvordan gobeliner skabes.
Senere skal vi fejre, at det er 100 år siden
Emma Gad fik udgivet “Takt og tone”, idet
journalist Dagmar Brendstrup vil fortælle om
“seks seje kvinder” med særlig vægt på
Emma Gad.

Derudover har vi eftermiddage med sang
og musik og muntre fortællinger.
Vi har selvfølgelig en kaffepause, hvor folk
kan købe en kop kaffe for 5 kr., hvis ikke
de selv medbringer deres kaffe.
Een gang i løbet af sæsonen tager vi ud af
huset. Sidste år mødtes vi i byrådssalen
på Herning Rådhus, hvor viceborgmesteren fortalte om huset og
byrådsmøderne og inviterede på kaffe og
kage i kantinen. Fint arrangement.
I år skal vi på museumsbesøg, formentlig
“Historiens hus”, der er et hus med
Herning historie i højsædet.
Sæsonen sluttes af med en udflugt i maj
måned. Sidste år gik turen til
Christiansfeld og Kongernes Jelling med
vældig god tilslutning.
I år går turen til Ribe med rundvisning i
domkirken og besøg på det nye
Vadehavscenter. Vi får selvfølgelig både
en lækker middag og kaffe med kage.
Vores medlemskontingent er 200 kr. for
hele sæsonen og medlemmer betaler 40
kr. for hvert møde og ikke medlemmer
betaler 61 kr. Vi har haft en god udvikling
i antallet, der kommer til vore møder. Vi
er som regel omkring 50.
Nogle dage inden hvert møde bliver
programmet for mødet annonceret digitalt
på en skærm på Herning Bibliotek og lokal
avisen bringer programmet under “Det
sker”.
Vi har nogle gange haft besøg fra den
Regionale Kultur Kanal, der optager
eftermiddagens program og sender det i
TV ca. 3 uger senere.
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Om foråret sætter den 5-mands bestyrelse
sig sammen for at forberede næste års
aktiviteter. En vældig fornøjelig dag, hvor
der kommer mange forslag frem og jeg
synes, at det rimelig hurtigt lykkes for os at
få sat et godt program sammen, da vi har
gjort vores hjemmearbejde forinden.
Programmet bliver sendt digitalt til de af
vore medlemmer, hvor vi har en mail
adresse.
De få øvrige medlemmer får programmet
leveret på deres adresse.
Folkevirkes bestyrelse i Herning består af:
Mona Haven Jensen (formand)
Tove Kattrup (kasserer)
Henny Jeppesen (sekretær)
Jutta Jørgensen
Lene Lund (medlem af Folkevirkes
forretningsudvalg)

Mona Haven Jensen, 75 år. Er farmor,
mormor og oldemor.
Jeg har været medlem af Folkevirke i ca. 10
år. De seneste år har jeg fungeret som
formand for Herning kredsen.
Jeg har i mit civile liv været leder på en
systue her i Herning. Der er sikkert mange
der kender mærket MARTELLO damestrik.
Der var jeg i 30 år.
Ellers har jeg levet et ret almindeligt liv med
2 børn og en mand, som døde i 1987.
Har dog senere fundet en ven i Ove
Bromann, som jeg bor sammen med.
Ove deltager altid i Folkevirke møderne og
er da også medlem. Det kan man godt være
som mand.
Vi er en rigtig god bestyrelse her i Herning
vi supplerer hinanden godt, og vi har altid
mange gode ideer til vores program.

Tove Kattrup:
I en årrække har jeg været med i
bestyrelsen i Herning.
Efter generalforsamlingen i 2012 blev jeg
kasserer. Det er rart at være med til at
finde foredragsholdere og det er også
blevet en dejlig ”vane” at skulle afsted
hver anden mandag til foredragene.
I en årrække var jeg i Folkevirkes
forretningsudvalg, hvor jeg også havde
kassererposten.
Henny Jeppesen:
Jeg er kommet i Folkevirke fra efteråret
2012 efter at være gået på efterløn.
Begyndte i bestyrelsen i april 2016, da et
bestyrelsesmedlem var blevet syg.
Jutta Jørgensen:
Jeg har været i bestyrelsen i Folkevirke i
Herning i 6 år. Jeg har været glad for at
være i bestyrelsen og har oplevet mange
spændende ting ved de forskellige
foredrag.
Lene Lund:
Min vej til Folkevirke skete på følgende
måde: Da jeg i efteråret 2012 efter 42 års
ansættelse ved Retten i Herning stoppede
på arbejdsmarkedet, opfordrede en
tidligere kollega, der var sekretær i
Folkevirkes Herning afd., 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
lave 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 afd. 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.
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