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Nyhedsbrev for februar 2018 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2018.  

Kom og få ny viden og udbytte af at være sammen med andre aktive folkevirker. 
 

På www.folkevirke.dk – ”kalendren” kan du se arrangementer henover foråret. 
 
Nyhedsbrevet vil fremover bringe præsentationen af en Folkevirke kreds denne gang 

Folkevirke Københavns Vestegn. 
 

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

 
 

Folkevirke Vesthimmerland 

 
»Mor Danmark« – en af danmarkshistoriens store kvindeskikkelser« 

 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer 

mandag den 5. februar 2018, kl. 

14.00-16.15 til foredrag ved bibliotekar 

Hanne Arent, Silkeborg. 

Emne: Jutta Bojsen-Møller »Mor 

Danmark« – en af danmarkshistoriens 

store kvindeskikkelser«. Et foredrag om 

Jutta Boysen-Møllers liv og engagement 

efter 1874 i Dansk Kvindesamfund og 

kvinders valgret. 

Pris 90,00 kr. 

  

 
Jutta Bojsen-Møller 

Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 

Farsø  

Der serveres kaffe med kage 

 

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

 
"Humor og lyst - Livets salt" 

 

Folkevirke Herning inviterer mandag den 

5. februar 2018, kl. 14.00-16.00  til 

”Humor og lyst – Livets salt” – 

Historiefortælling med musik, sang, 

humor og stærke følelser af Carl Erik 

Lundgaard, Assens.  

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 

Man er velkommen til at møde ½ time 

før. 

 

  

 

 
Carl Erik Lundgaard 

 

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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Folkevirke Vesthimmerland 

 
»Hvad vil vi med fællesskabet?« 

 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer 

mandag den 12. februar 2018, kl. 

14.00-16.15 til foredrag med Folkevirkes 

landsformand, journalist, redaktør af 

kulturtidsskriftet »Folkevirke« Annemarie 

Balle, København. 

Emne: »Hvad vil vi med fællesskabet?«. 

Hun fortæller om Folkevirkes visioner og 

den vigtige demokratiske samtale, som 

har været en af Folkevirkes hjørnestene 

gennem snart 75 år.  

Fri entré 

Der serveres kaffe og kage. 

 

 

******************************* 

Herefter afholdes generalforsamling 

Tid: 16:30 - 18:00 

Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 

Farsø  

Dagsorden udleveres på 

generalforsamlingen 

 

  

 

 
Annemarie Balle 

Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 

Farsø  
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Folkevirke Herning 

 
Museumsbesøg i "Historiens Hus" 

 

Folkevirke Herning inviterer til besøg på 

Historiens Hus i Herning mandag den 19. 

februar 2018, kl. 14.00. 

Vi mødes ved Museet, Museumsgade 32, 

kl. 13.45 

Der venter Jørgen Årestrup og Inger 

Iversen på os.  

Jørgen Årestrup vil fortælle om 

arbejderbevægelsen og fagforeningerne i 

gamle dage, bagefter får vi lejlighed til 

at gå og kigge i arkiverne. 

Inger Iversen vil fortælle og vise os 

rundt i sygehusmuseet. 

Vi kan også se Jens Hansens bondegård. 

Der bliver serveret kaffe og kage inden 

vi forlader huset. 

Det bliver bestemt en interessant dag. 

Pris: Det koster 40 kr. for medlemmer 

og 61 kr. for ikke medlemmer. Satserne 

er også gældende for pensionister. 

 

  

 
"Historiens Hus" 

Sted: Vi mødes ved "Historiens Hus" 

Museumsgade 32 i Herning 

 

Tilmelding nødvendig 

Hilsen  

Folkevirkes bestyrelse 

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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Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige Kunstneres Samfund og Dansk 

Blindesamfunds Kvinder arrangerer Kvindestemmer 

 

Kvindestemmer lørdag den 3. marts 2018, kl. 11.30 – 16.00 

 

11.30 Dørene åbnes 

11.50 Kvindestemmer introduceres ved 

kunsthistoriker og redaktør Lisbeth 

Tolstrup. 

12.00 Chris Poole. 

Chris Poole, komponist, rytmisk 

fløjtenist, har udviklet sin egen stil, 

hvor hun udnytter fløjtens både 

traditionelle og utraditionelle lyde i 

et miks af jazz, mini-malisme, folk 

og ny kompositionsmusik.  

12.30 Forfatter Dorrit Willumsen. 

Dorrit Willumsens prisbelønnede 

forfatterskab består af mere end 20 

romaner, digt- og novellesamlinger, 

skuespil og erindringer. Hun vil lave 

punktnedslag i sit forfatterskab 

med fokus på sin seneste roman 

”Nær og fjern”. 

13.00 Billedkunstner Tine Hecht-

Pedersen. 

Som kunstner er Tine Hecht-

Pedersen i årene 1984-1991 

uddannet på Kunstakademiet i 

København – med indtryk også fra 

Det frie Akademi i Haag i Holland. 

13.30  Pause 

 13.45  Forfatter og filminstruktør 

Sonja Vesterholt. 

Sonja Vesterholt er forfatter og 

prisbelønnet dokumentarfilm-

instruktør og er en charmerende og 

indsigtsfuld fortæller, der med 

humor og sans for detaljer 

synliggør kulturmødet. 

 14.20 Aida Nadeem. 

Aida Nadeem er oprindeligt 

klassisk uddannet fagottist, men 

efter flugt fra Irak og en årrække i 

Danmark har hun etableret sin 

egen genre, arabtronica, 

elektronisk vestlig musik med en 

umiskendelig arabisk tone. 

14.50 Forfatter Christina Hesselholdt. 

Christina Hesselholdt er uddannet 

fra Forfatterskolen, hvor hun også 

har undervist. Hun har været 

medredaktør på de litterære 

tidsskrifter Banana split og Den 

Blå Port. 

Se flere oplysninger om de optrædende 

på www.folkevirke.dk 

Sted: Hotel Cecil, (tidligere Jazzhouse) 

Niels Hemmingsens Gade 10, 1153 

København K 

Pris: 100,- kr.- betales ved indgangen. 

Café: Der kan købes sandwich, øl, vin, 

vand, te og kaffe. 

Yderligere info:folkevirke@folkevirke.dk 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Præsentation af Folkevirke Københavns Vestegn 

 

Folkevirke på Københavns Vestegn er i 

grunden kun repræsenteret af en 
litteraturkreds, som består af 10 til 12 
medlemmer og derfor også kun har en 

begrænset bestyrelse. 

Det er til gengæld en meget livskraftig 

litteraturkreds, som nu kører på 25.`år. 

Deltagerne kommer fra Albertslund, 
Glostrup, Vallensbæk, Valby, 

Frederiksberg og København, men er så 
heldige via en dispensation fra Glostrup 

Kulturudvalg at få stillet mødelokale til 
rådighed i Glostrup Fritidscenter. 

Deltagerne er ivrige læsere, der mødes 

den sidste tirsdag i måneden 7 gange 
om året og ivrigt diskuterer den 

pågældende bog 

Sidste aften i sæsonen planlægger vi 
den kommende og vælger, hvilke bøger, 

der skal under kærlig behandling.. 

I maj måned tager vi på udflugt til 

forskellige kulturelle institutioner som 
f.eks. Nordatlantens Brygge, med Det 
Grønlandske, Islandske og Færøske Hus, 

Nivågårds Museum, Sofiero i Sverige, 
Kamma Rahbeks Hus og andre. 

Da vi startede i 1993 blev jeg bedt om 
at stå for det praktiske: ansøgninger, 
programmer, deltagerlister og lign, og 

da vi overgik til en forening i stedet for 
kredsleder-systemet, mente deltagerne, 

jeg passende kunne stå som formand. 

Da det er nogle meget dygtige, 

spændende og interesserede 
medlemmer, har det været et dejligt job 
og alle var med på ideen om at udvide 

vores aktiviteter i 2005 til også at 
omfatte en TEMAdag i litteraturens tegn, 

men også kultur, social oplysning og 
underholdning med sang og musik. 

 
Vi har været heldige at finde spændende 

foredragsholdere, der er ildsjæle, der 
brænder for en sag og gerne kommer og 
fortæller om det. Kaffe på bordene og en 

lækker frokost trækker også deltagere til, 
så der er kommet flere og flere for hvert 

år. 

Det er et samarbejde med Roskilde 
Folkevirke, hvor vi hvert andet år inviterer 

hinanden til en sådan dag og i 2018 er det 
vores tur. 

Den 17. marts 2018 kl. 10.00 i Tåstrup 
Menighedshus med følgende program: 

”Sundhedsvæsenet i DK” ved overlæge og 

medlem af Etisk Råd, Poul Jascczak 

.”Læselysten tilbage til de unge” ved lærer 

i Fredensborg kommune, Ida Kongsø. 

”Unge Talenter” fra Taastrup Musikskole 

Udførligt program kommer i næste nr. af 

Folkevirke 

Det er et stort arbejde at arrangere en 

sådan dag, 

Taastrup Menighedshus har nogle dejlige 
lokaler, men alt arbejde udføres af os 

medlemmer og når alt er ryddet op og sat 
på plads, er vi lidt trætte, men glade for 

et veloverstået arrangement 

Ellen Kristiansen 

 

 


