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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

Lene Lund  
medlem af  
Folkevirkes  

forretningsudvalg 
 

 

 

Mit navn er Lene Lund. Jeg er 69 år. 

Bosiddende i Herning og medlem af 
Folkevirke, Herning kreds. 

 
Efter endt kontoruddannelse på et 

advokatkontor i Herning var jeg 8 måneder i 
England som aupair hos en familie med 4 

drenge. Det var en meget lærerig periode 
både med hensyn til en anden kultur og et 
andet sprog. Efter min hjemkomst til 

Danmark, fik jeg job hos en advokat, hvor 
jeg arbejdede i 2 år som advokatsekretær, 

inden jeg blev ansat hos Retten i Herning. 
Her nåede jeg at være i 42 år, inden jeg 
stoppede som 66 år. Mit arbejdsområde var 

skifteretten, hvor jeg især beskæftigede mig 
med dødsbobehandling samt fungerede som 

notar. Jeg har været meget glad for mit 
arbejde, idet jeg havde en stor menneskelig 
kontakt og arbejdede meget selvstændigt. 

Med mere end 40 års ansættelse ved Retten 

havde jeg den store oplevelse i 2010 at 
komme i audiens hos Dronningen for at 
takke for fortjenstmedaljen.  

Min vej til Folkevirke skete på følgende 

måde: Da jeg i efteråret 2012 var stoppet 
på arbejdsmarkedet, opfordrede en tidligere 

kollega, der var sekretær i Folkevirkes 
Herning kreds 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 
arrangere 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 kreds. 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.  

Jeg har gennem hele mit liv været 

engageret i foreningsarbejde og siddet i 
bestyrelser i såvel skole, fritidshjem og 

gymnastikforening. 

I 17 år har jeg været medlem af Odd-
Fellow Ordenen, hvor jeg i mange år har 
været embedsmand (bestyrelsesmedlem) 

og for tiden er medlem af Storlogen som 
Storrepræsentant. Jeg bruger en del tid 

på dette arbejde, men det er et meget 
meningsfyldt og spændende arbejde, hvor 
jeg bl.a. sidder i diverse udvalg samt 

holde instruktioner for nye medlemmer. 
Ud over vore faste møder hver anden uge, 

arrangerer vi forskellige aktiviteter. Vi har 
litteraturklubber, syklub, bridgeklub, 
sangkor og golfturneringer. Jeg deltager 

selv i en litteraturklub, synger i logekoret, 
samt spiller bridge. 

Jeg er utrolig glad for min loge. Det er et 
dejligt netværk, hvor vi tager hånd om 

hinanden. 

 
 


