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Nyhedsbrev for november 2018 
 
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene og samarbejdspartner i 

november 2018.  
 

Vi vil også i nyhedsbrevet fremover præsentere Folkevirkes samarbejdspartner.  
I dette nyhedsbrev præsenterer vi Dansk Kvindesamfund. 
 

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 
 
Hvis du har ideer til flere arrangementer i Folkevirke send en mail til 

folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn! 
 

 

Folkevirke Vesthimmerland  

 

"Ondskabens banalitet - hendes liv og tænkning" 

 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 

foredrag mandag den 5. november 
2018, kl. 14.00-16.15: 
”Om Hannah Arendts bog 'Ondskabens 
banalitet' – hendes liv og tænkning”. 

Sognepræst ved Aars Kirke Arndt Jessen 
Hansen vil give os et indblik i den 

verdensberømte og stadigt aktuelle 
jødiske filosof Hannah Arendts opvækst, 
liv og virke.  

Hannah Arendt blev født den 14. oktober 
1906 i Linden, nu Hannover, som datter 

af jødiske forældre. Selve barndommen 
var præget af alvorlig sygdom hos hende 
selv og blandt hendes nærmeste. Dertil 

kom 1. verdenskrig med dens rædsler og 
gru.  

Som ung studerede Hannah Arendt 

filosofi, teologi og filologi på forskellige 
universiteter i Tyskland. I privatlivet 

oplevede hun en stormfuld kærligheds-
affære og et forlist ægteskab, inden hun 

giftede sig med Heinrich Blücher i 1940.  
Da Hitler kom til magten, flygtede hun 
via Geneve til Paris, hvor hun bl.a. 

arbejdede i en zionistisk organisation, 
der bragte jødiske børn i sikkerhed i 

Palæstina. 

 

 
Hannah Arendt 

Hun blev senere interneret i en 

opsamlingslejr i Sydfrankrig, men kom ved 
hjælp af den amerikanske konsul i Marseille 
i 1941 til New York, hvor hun boede på 

Riverside sammen med sin anden ægtefælle 
til hans død i 1970. 

Hannah Arendt dækkede i 1960 retssagen 

mod Adolf Eichmann for avisen The New 
Yorker. Efterfølgende skrev hun bogen 
Ondskabens Banalitet, som er en reportage 

blandet med filosofiske refleksioner.  
Bogen medførte stor modstand og blev af 

mange opfattet som kontroversiel, hvilket 
Arndt Jessen Hansen selvfølgelig vil give en 
uddybende forklaring på. 

Entré inkl. kaffe og kage – 90 kr.,  

som betales kontant ved indgangen. 
 
Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 Farsø 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Kvindernes Bygning 

 
Besøg Hotel Cecil - Rundvisning 

 
Kvindernes Bygning inviterer til en 
spændende rundvisning og introduktion 
til Kvindernes Bygnings nye lejer 

– spillestedet Hotel Cecil 

mandag den 5. november 2018, kl. 
16.00-18.00. 

Program: 

Kl. 16.00 Dørene åbnes til Hotel Cecil 

Kl. 16.30 En kvindelig musikgruppe 
underholder 

Kl. 17.00 Velkomst ved formand 
Annemarie Balle 

Kl. 17.15 Daglig leder af Hotel Cecil, 

Katrine Harder, fortæller om stedets 
visioner 

Kl. 17.30 En kvindelig musikgruppe 
underholder 

Kl. 18.00 Arrangement i Hotel Cecil 
slutter. 

 

 

 
 
 

 
 
Arrangementet er gratis, men af hensyn til 

det praktiske er det nødvendigt med 
forhåndstilmelding  

senest den 2. november 2018 –  
via e-mail til: mail@kvindernesbygning.dk. 

Adresse: Kvindernes Bygning -  
Hotel Cecil, Niels Hemmingsens Gade 10, 

1153 København K 
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Folkevirke Lyngby 

 
Opera Den Flyvende Hollænder  

 

Folkevirke Lyngby inviterer lørdag den 

10. november 2018:  
Gennemgang af Ricard Wagners ”Den 
Flyvende Hollænder” ved Ditte Errboe. 

Ditte Errboe er en alsidig sanger, 
uddannet fra Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i 2009. Hun har 

optrådt i ind- og udland, og har en bred 
vifte af erfaring fra engagementer som 

solist, korist, underviser, workshopleder 
og foredragsholder. 

Som solist har hun bl.a. turneret med 
Det Kongelige Teater i rollen som Suzuki 

i Puccinis opera Madame Butterfly, 
sunget rollen som Mercedez i Carmen 

med Edinburgh Grand Opera, Skotland, 
og sang sig i 2014 til semifinalen i den 
prestigefyldte The International Lauritz 

Melchior Competition, hvor hun var 
solist med Aalborg Symfoniorkester. 

Hver sommer tager Ditte til Tyskland, 
hvor hun er fast engageret i 

Festspilkoret ved Wagner Festspiele i 
Bayreuth. 

  

 

 

 

Mødet foregår i Fuglevad Mølle fra kl 14.00 
til ca. 16.30. 

Adresse: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 
2800 Lyngby.  

Betaling 100,- kr. betales ved indgangen. 
Vi byder på et glas vin i pausen. 

Tilmelding til Annette Albrecht  

tlf. 20684367 eller e-mail 
n.albrecht8@gmail.com 

Oplys venligst: Navn, adresse, telf. nr. og 
evt. e-mailadresse. 

 
Richard Wagner 

 

”Den Flyvende Hollænder” spilles på Malmøs Opera. 

Booking Bureauet arranger tur søndag den 3. marts 2019 til Malmø fra København. 

Kontakt evt. Bureauet Tlf. 22 42 50 91 Mail: bookingbureauet@mail.dk 

 

mailto:n.albrecht8@gmail.com
mailto:bookingbureauet@mail.dk
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Folkevirke Herning 

 
"Den magiske rejsende" 

 
Folkevirke Herning inviterer til foredrag 

mandag den 12. november 2018, kl. 
14.00-16.00 om: 

”Den magiske rejsende” – et unikt 

foredrag med Jesper Grønkjær, som er 
tryllekunstner og professionel eventyrer. 
Foredraget kombinerer smukke fotos, 
underfundig 

Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 61,00 
kr. for ikke medlemmer. Satserne er også 

gældende for pensionister. 

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

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. 

 

  

 
Jesper Grønkjær 
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Folkevirke Lyngby 

 
Fortælling om Bjørn Wiinblad 

 

Folkevirke Lyngby inviterer lørdag den 

24. november 2018, 14.00 til ca. 16.30: 
i Fuglevad Mølle  

Fhv. boghandler i Sorgenfri Johannes 
Green fortæller om Bjørn Wiinblad. 

Johannes Green vil fortælle om Bjørn 
Wiinblad som menneske og kunstner. Han 
vil medbringe eksempler på Bjørn 
Wiinblads kunst. 

Betaling 100 kr. – betales ved indgangen 
Vi byder på et glas vin i pausen. 

Sted: Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 
2800 Kgs. Lyngby 

 

  
 

 

 

Tilmelding til Annette Albrecht  
tlf. 20684367 eller e-mail 
n.albrecht8@gmail.com 

Oplys venligst: Navn, adresse, telf. nr. og 
evt. e-mailadresse. 

 

https://www.bjornwiinblad-denmark.dk/
https://www.bjornwiinblad-denmark.dk/
mailto:n.albrecht8@gmail.com
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Folkevirke Herning 

 
"Julens sange og traditioner" 

 
Folkevirke Herning inviterer til foredrag 

mandag den 26. november 2018, kl. 
14.00-16.00 om: 

”Julens sange og traditioner” med sanger 
og guitarist Lisa Kock Nielsen. Der er lagt 

op til julehygge i dette foredrag, hvor der 
fortælles om julen og dens traditioner. 

Undervejs skal der naturligvis også synes 
julesange og julesalmer. 

Man er velkommen til at møde ½ time 
før.  

Kaffepause ca. 15 min., hvor man kan 
nyde sin medbragte kaffe. Der er også 
mulighed for at købe kaffe.  

  

 

Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 61,00 

kr. for ikke medlemmer. Satserne er 
også gældende for pensionister. 

Sted: Kirkehuset ved Herning Kirke, 

     Østre Kirkevej 1, Herning  
 
 

Folkevirkes Landsorganisation  

 

”Julearrangement 2018” 
 
Folkevirke holder julemøde onsdag den 
28. november 2018, kl. 14.30-17.00 i 

Emma Gads mødelokale, Niels 
Hemmingsens Gade 10.3., København  

 
Klokken 15.00 kommer et medlem af den 
koptiske kirke i Danmark for at fortælle 

om deres tro, og hvordan de holder jul. 
 

Det er gratis at deltage, men for indkøb af 
forplejning er det nødvendigt med 

tilmelding på mail 

folkevirke@folkevirke.dk 

Oplys venligst navn, mailadresse og gerne 

telefon nr. 

 

 Kom og få en snak med 
forretningsudvalgets medlemmer 

 
Hvis du har forslag til fremtidige 

arrangementer i Folkevirke er det 
mulighed for at drøfte dem. 

 

Vi serverer gløgg og småkager. 

 

 

 

mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke Vesthimmerland 

 
"Hvad er god kunst?" 

 
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 
foredrag mandag den 3. december 
2018, kl. 14.00-16.15 ved: 

Museumsdirektør Gitte Ørskou, Kunsten 
Museum of Modern Art Aalborg. 

Emne: »Hvad er god kunst?« 

Hvorfor er kunsten vigtig? Og hvordan 
arbejder kunsten med at engagere sine 
gæster i disse spørgsmål? 

Entré inkl. kaffe og kage - 90 kr. 
som betales kontant ved indgangen 

Sted: Farsø hotel, Søndergade 11, 9640 
Farsø   

 

 
Gitte Ørskou 

 

 
Kunsten Museum of Modern Art Aalborg 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC4e0qQ2qJoxMuIQj7XbLkOg
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Folkevirkes Landsorganisation  

 

Folkevirke – 75 år Jubilæum 

 
Landsorganisationen Folkevirke kan 

den 2. marts 2019 fejre sit 75 års 
jubilæum. 

 
Fejringen skal foregå på Vartov 
 
Foreløbigt program er: 

Kl. 11- 11:30 Ankomst  

kl. 11.30 Velkomst v/ Annemarie Balle 
Præsentation af jubilæumsskrift v/ 
Annemarie Balle  

Kl. 12 – 13:30 Frokost og socialt samvær 

14:00 Festtale ved Drude Dallerup.  

I løbet af dagen bliver der flere taler 

15:00 - 15:30 Kaffe m/ kage fra  
La Glace 

Efter kaffen: 

Musik indslag v/ Henriette Nederby og 

Ole Killerich 
 
Folkevirke søger om økonomisk tilskud til 

arrangementet, men de kan formentlig 
ikke dække alle omkostninger, derfor 

regnes der med en egenbetaling på 
350,- kr. der også dækker modtagelsen 
af Folkevirkes jubilæumsbog. 

 

 

 
 
 

 
Drude Dahlerup 

 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
for at reservere eftermiddagen til 

nogle herlige timer i god 
Folkevirkestemning. 
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Præsentation af Dansk Kvindesamfund 

 
Fra stemmeret til #MeToo 

 
Kampen for ligestilling har flyttet sig fra 

at være en kamp om kvinders 

demokratiske rettigheder, da Dansk 
Kvindesamfund blev stiftet i 1871, til at 

være en kamp for reel ligestilling for 
begge køn. Dansk Kvindesamfunds 

mærkesager er i dag bl.a. at stoppe 
vold mod kvinder, bekæmpe digital 

chikane og sexisme, sikre mere omsorg 
for gravide og fødende, nej til sexkøb, 

øremærket barsel til fædre, ligeløn og 
lige repræsentation.  

 
Af Christina Alfthan, 

kommunikationschef, Dansk 
Kvindesamfund 

 

Da næstforkvinde Helena G. Hansen den 
15. oktober 2017 som den første i 

Danmark delte #MeToo på vores sociale 
medier, var det ikke til at forudse, hvor 

stort det ville blive. For det var egentlig 
bare en naturlig forlængelse af vores 

egne kampagner og indsatsområder. 
Sexisme og seksuelle overgreb har fyldt 

en stor del af vores tid i Dansk 
Kvindesamfund, siden vi satte fokus på 

det med Everyday Sexism Project, 
Danmark, - som vi fik Suzanne Giese 

mindelegat for i 2014.  
I dag kører vi en del af projektet videre 

under navnet StopSexisme. Endelig stod 

vi også bag #Jegharoplevet, som 
handlede om at turde italesætte 

sexisme og seksuelle overgreb på 
samme måde som #MeToo gør. Men 

#MeToo kan noget helt særligt. Den har 
samlet kvinder i hele verden i en så 

massiv grad, at den har ændret vores 
kultur, så man i dag taler om et 

paradigmeskifte. 

 

 
 

Før var seksuelle overgreb noget, man 

anså som værende kvinders 
individuelle anliggender. 

I dag er det et samfundsproblem, og 

det har cementeret, at de patriarkalske 
magtstrukturer står for fald. Men 

selvom #MeToo har trukket mange 
overskrifter, er der stadig langt til, at 

retfærdigheden sker fyldest. Derfor 
støtter Dansk Kvindesamfund en 

samtykkebaseret voldtægtslovgivning.  
 

På tværs af generationer 
Vi har flere mærkesager, som vi 

arbejder aktivt for ved fx at blande os i 
debatten, holde foredrag, tage til 

Folkemøde, og endelig udgiver vi to 
gange om året vores magasin 

Kvinden&Samfundet, hvor vi altid har 

et tema, vi sætter fokus på.  
Vi har senest skrevet om mænds vold 

mod kvinder, sexisme, social kontrol, 
kvinders sundhed, om maskulinitet og 

digital chikane. Magasinet sendes 
direkte til vores medlemmer og til 

relevante interessenter, mens vi typisk 
når ud til de yngre feminister via vores 

sociale medier. Vi har over 15.500 
aktive følgere på Facebook, og her er 

debatten ofte meget aktiv og 
inspirerende. 

De helt unge møder vi, når vi holder 
oplæg ude på skolerne for udskolingen 

under overskriften ’Stemplet’, hvor vi 

taler med de 14-17-årige om sexisme i 
nattelivet, og hvordan man håndterer 

det. 
 

https://danskkvindesamfund.dk/
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Krisecentre for voldsramte kvinder 
 

I 1979 åbnede det første krisecenter i 
Danmark, og siden dengang har vold 

mod kvinder været en af Dansk 
Kvindesamfunds vigtigste 

mærkesager. Vores forkvinde, Lisa 
Holmfjord, har som socialrådgiver haft 

en lang karriere, hvor hun har arbejdet 
med voldsramte kvinder. Hun er 

direktør for vores to krisecentre, et på 
Frederiksberg og et på H.C. Andersens 

Boulevard, hvor der bor kvinder og 

børn. Her arbejder vi med succes med 
metoden Response Based Practise, 

som handler om at se den 
voldsudsatte som et ressourcestærkt 

menneske. Metoden hjælper hende til 
at identificere sin egen modstand og 

derved flytte fokus fra at se sig selv 
som offer, men som et menneske der 

kan handle. Erfaringen viser, at det 
gør kvinderne stærkere og giver dem 

mod og troen på et liv uden vold 

  
 
 
 
 

 
Foto fra åbningen af det nye krisecenter 

20. april 2018. 

 

 
HKH Mary og forkvinde Lisa Holmfjord 

 

 


