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Nyhedsbrev for april 2018 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i april 2018.  

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

På www.folkevirke.dk – ”kalenderen” kan du se arrangementer i Folkevirke 
 
Nyhedsbrevet bringe fremover præsentationen af en Folkevirke kreds denne gang er 

det Folkevirke Vesthimmerland. 
 

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

 

Håndarbejds Fremme i samarbejde med Folkevirke København  

 

Besøg Nationalbanken og Magasins museum 
 

Håndarbejdes Fremme inviterer til - 
besøg i Nationalbanken og Magasins 
museum 

Onsdag den 4. april 2018 kl. 12.30 

Besøg i Nationalbankens Forhal, 

Havnegade 5, København, hvor vi kan se 

udstillingen af gamle danske og færøske 

sedler, danske mønter og en ægte 

guldbarre. 

Herefter går vi til Magasin du Nord 

museet, hvor vi får en rundvisning og 

foredrag om  Magasins historie. 

Vi slutter med kaffe/the kage i 

Spisestedet. 

Pris for medlemmer kr. 75,-Pris for 

gæster kr. 100,- 

Beløbet bedes venligst indbetalt til 

foreningens kasserer Else Toft 

reg. nr. 4652, konto nr. 4865196032, 

mrk. Nationalbank. 

Tilmelding senest den 27. marts 2018 til 

Ulla Brita Gregersen på mobil 23320809 

eller på email ublg1941@gmail.com. 

 

  

 
 

 
Nationalbank 

 
Magasin museet 

 

Husk at oplyse navn, tlf., email og 

medlemsnummer. 

På glædelig gensyn til en spændende 

tur. 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:ublg1941@gmail.com
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Folkevirke Landsorganisation 

 

Folkevirkes landsmøde 17. og 18. april 2018 

med gode debatter og inspiration 
 

 
Nu nærmer tidens sig hvor Folkevirke 

Landsorganisation har et 2 dages 
arrangement den 17. og 18. april 2018. 

 
Program. 
 

Tirsdag den 17. april:  
Kl. 13.00: Velkomst i Folkevirkes 

mødelokale, Niels Hemmingsens Gade 10.  
 
Her serveres kaffe/te boller med ost, kage 

og frugt.  
 

Derefter orienterer Folkevirkes formand 
om Folkevirkes 75 års jubilæum i 2019. 
 

Folkevirkes formand viser rundt i 
Kvindernes Bygning og fortæller om 

Bygningens historie sat om den 
kunstneriske udsmykning. 
 

Efter rundvisningen fortæller 
lokalkredsene om deres virke og om 

fremtidsplaner. 
 
Kl. 18.00: Spisning på kinesisk restaurant 

nær Det Kgl. Teater. Menuer fra kr. 128,-. 
 

Kl. 20.00: Balletten ”Spar Dame” på Det 
kgl. Teater.  
 

Billetter til Det Kgl. Teater samt middag 
er for egen regning 

 Bemærk 

Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig til 
den 17. -18. april 2018 kan det nås 

endnu. Send en mail 
folkevirke@folkevirke.dk senest den 1. 
april 2018 

 

 
 
Onsdag den 18. april: Kl. 9.00: Vi mødes 

på Folkevirke til kaffe/te, croissant og 
frugt.  

 
Kl. 10.00: Frederiksbergs 
frivillighedskoordinator Bibi Agger 

kommer med et debatoplæg om 
frivillighed. Bibi Agger er kandidat i 

psykologi og socialvidenskab. Desuden 
har hun taget en fleksibel 

diplomuddannelse i ledelse og 
organisationsudvikling fra UCC. Bibi 
Agger arbejder p.t. i Frederiksberg 

kommune, hvor hun er med til at 
udbrede det at arbejde frivilligt til byens 

borgere, foreninger og institutioner.  
 
Kl. 12.00: Frokost.  

 
Kl. 13.00: Landsmøde.  

 
Kl. 16.00: Afrunding på landsmøde. 

 

 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke Landsorganisation 

 
Spændende foredragsholder 

 
På Folkevirkes store fællesarrangement i 

marts – Kvindestemmer ’18 – optrådte 
bl.a. Sonja Vesterholt, som er forfatter, 
filminstruktør, producent, radiovært og 

foredragsholder. 
Det blev en spændende halv time, hvor 

hun bl.a. fortalte, at hun kom fra et liv 
bag jerntæppet i Sovjet til Vesten - til 
Danmark. I Danmark oplevede hun et 

land med helt andre livsværdier og 
anskuelser og måtte bl.a. kæmpe med at 

blive et helt menneske i Danmark efter 
at være født og opvokset i et totalitært 
land og komme til et demokratisk land. 

Sonja Vesterholt fortæller levende og 
inspirerende. Hun holder bl.a. andet 

foredrag om sine bøger – ”Hunden er 
rask”, der handler om hendes liv i Sovjet 

hvor hun gifter sig med en dansk 
studerende, og efterfølgeren 
”Kærlighedslandet” er fortællinger om 

hendes liv i Danmark. 
Sonja Vesterholt beskriver her alvorlige 

emner på en distanceret, rørende og 
humoristisk vis. Hun forstår af fasholde 
sine tilhørere i en munter atmosfære. 

Som noget nyt, holder Sonja Vesterholt 
også foredrag, der indeholder både film, 

musik og litterære indslag. 
Sonja Vesterholt er absolut en 
anbefalelsesværdig foredragsholder. 

 

 

 

  

 

 
Sonja Vesterholt 

 

 
Det er interessant at gå på opdagelse på 

Sonja Vesterholts hjemmeside, hvor man 
bl.a. kan se enkelte af hendes film. Her 
kan man også kontakte hende,hvis man 

ønsker at booke et foredrag. 
 

https://www.sonjavesterholt.com/ 
Lene Riedel 
 

 

 

 

 

https://www.sonjavesterholt.com/
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Præsentation af Folkevirke Vesthimmerland 

 
Stenen slår smut  

på det danske vand 
smidt af en legende hånd. 
Ringene rammer et andet land. 

Danmark, din skaberånd 
går som vinden mod øst, 

går som vinden mod vest 
og over Atlanten. 
 

Søren Eppler 1990  
 

Farsø Folkevirke startede i 1965 og har op 
til 2000 været en aktiv kreds med 
studiekreds, foredrag, udflugter, 

teaterture – ofte i samarbejde med Farsø 
Kommunes Kulturråd. 

Stærke kvinder, Irene Lassen og Lizzie 
Vegger, var med på de spændende kurser 
på Borris Landbrugsskole, Båring Højskole 

og Grundtvigs Højskole. Der mødte de 
ligestillede kvinder, og det blev til et godt 

samarbejde med Aalborg-kredsen 
(Budolfi). Vi havde samarbejde på 
Lundbæk landbrugsskole, hvor vi hvert 

andet år havde ansvar for et 
heldagsmøde. 

 
Farsø Folkevirke blev ”drevet” af en 

gruppe kvinder, der havde stærke rødder i 
højskolebevægelsen. Møderne foregik på 
Farsø Hotel i små hyggelige lokaler. 

Talerne var udsøgte – det var folk, man 
havde kendskab til fra højskolerne. Årets 

udflugt var et højdepunkt, og her var det 
kunst/kultur og historie, der var i 
højsædet. 

 
Det var ganske lidt om fortiden, men det 

var begyndelsen! 
 
I forbindelse med den nye 

folkeoplysningslov år 2000 om 
folkeoplysningsvirksomhed fik vores 

folkevirkekreds status som en selvstændig 
forening med bestyrelse, vedtægter osv. 
Vigtigt, at man dermed fik et tilskud fra 

kommunen.  

 På det tidspunkt var vi klar over, der skulle 

ske noget nyt. Vi skulle ud over det 
sædvanlige, og det skete på Vitskøl Kloster 
den 4. maj med et inspirerende 

arrangement fra 10 – 16. 
Når vi går tilbage i vores ”gemmer”, finder vi 

flotte udklipsbøger – ja, så bliver man glad 
og stolt over at være med til et 
folkeoplysningsarbejde på så højt et niveau. 

 
I 2007 kom vi med i storkommunen i 

Vesthimmerland, og det gav stødet til 
navneforandring Folkevirke 
Vesthimmerland, og siden da er vi med i 

mange forskellige sammenhænge. Vi har i 
fire år været med i kommunens 

frivillighedsmarked. Det er en anderledes 
måde at markedsføre os på, men vi har 
også fået et stort netværk. 

 
Siden 1994/1995 har kredsen været 

repræsenteret i FU, og jeg var der i godt 15 
år. Det har været en udfordring for vores 
kreds og givet os utroligt spændende 

oplevelser. Der har været regionsmøde med 
Roskilde, Herning, Lemvig og Farsø. Vi har 

haft chancen for at planlægge landsmødet i 
København (to dage).  

 
Vi har arrangeret regionsmøder i 
samarbejde med Europarådet m.m.  

Kredsen har taget ansvar for tre kørende 
studiekredse, hvor jeg fik lov til at være 

guide og stod for et fire dages program. 
 

1. Himmerland – Hvalpsund Færge 

2. Sanden Bjerggaard – Hanherred 
3. Rold Storkro 

 
Temaerne stod i kulturens tegn og indeholdt 
sociale, kulturelle og politiske oplevelser. 

Deltagerne kom fra hele landet, og alle var 
begejstrede for den himmerlandske natur. 

Det er en perle at opleve Limfjorden, 
Ertebølle-kulturen, Gundestrup-karret, 
Johannes V. Jensen og ikke mindst Per 

Kirkebys kunstværker i Aars.  
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Vore egne medlemmer fik mulighed for at 

være med og dermed opleve fællesskabet 
med ”folkevirkere” fra hele landet. 

 
Efter et landsmøde i København i 2006 
med journalist Claus Hagen Petersen, fik 

vi en aftale med CHP, og det gav stødet 
til, at vi begyndte med et ”STORMØDE” 

v/starten af sæsonen i september. En 
perlerække af personer, der gør en forskel 
på mange fronter, har efterfølgende 

gæstet vores kreds: Ole Hartling, Jacob 
Birkler, Jens Andersen, John Engelbrecht, 

Bent Isager Nielsen, Hanne Lyngberg 
Larsen, Sørine Gotfredsen, Elisabeth 
Smedegaard Andersen, Siegfried Matlok, 

Finn Slumstrup m.fl. – alle personer, som 
brænder for historie, kultur og politik. 

 
 

 
 
2018 blev året, hvor vores kommune valgte 

at prøve med en kulturuge i uge 10 under 
overskriften AHA! NÅR KULTUREN RYKKER 

UD. Vi deltog med to arrangementer. Vi kan 
ikke få armene ned! Succes og omtale fra 
mange vinkler. Kredsen er ”still going 

strong”. 
 

Med venlig hilsen fra 
Folkevirke Vesthimmerland 
Fhv. formand Karen Pihlkjær  

 
Velkommen til 

Formand Tove Kristensen 
Har været bestyrelsesmedlem i 5 år 
og de sidste 3 år som næstformand, 

så Tove er klædt på til formandsposten. 
2. suppleant i Folkevirke. 

 

 

 

 


