Nyhedsbrev for februar 2019
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i marts 2019.
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!

Folkevirkes Landsorganisation

Folkevirke markerer sit runde jubilæum med et flot arrangement på
Vartov, Farvergade 27, København.
2. marts 2019 er det 75 år siden, at Folkevirke blev stiftet. De 75 år på den
folkeoplysende scene skal markeres med et brag af en fest.
Program for den 2. marts 2019

Kl. 14.00 Festtale ved Drude Dallerup

Kl. 11.00 Ankomst til festsalen på Vartov

Efter festtalen er ordet frit, og der er
åbent for taler fra bl.a.
folkevirkebrugere.

Kl. 11.30 Velkomsttale v/ formand
Annemarie Balle samt præsentation af
jubilæumsskrift
Kl. 12.00 Frokost og socialt samvær med
sange fra et Folkevirkesanghæfte
Kl. 13.30 Folkevirkes ”Svanesalme”
opføres af komponisten og
sangskriveren selv – Pia Raug

Kl. 15.45 Kaffe m Folkevirke-lagkage.
Kl. 16.00 Musik ved Henriette Nederby
og Søren Killerich. Duoen tager
udgangspunkt i brevvekslingen mellem
Carl Nielsen og hustruen Anne Marie
Carl Nielsen
Kl. 17.00 Tak for i dag – farveltale v/
Annemarie Balle.

Deltagerbetaling kr. 350 inklusiv et eksemplar af den smukke jubilæumsbog.
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Folkevirke Herning
"Generalforsamling"
Folkevirke Herning indkalder til ordinær
generalforsamling mandag den 4. marts
2019, kl. 14.00 i Bethania, Torvet 9,
Herning,

Efter generalforsamlingen synger vi
sammen med Agnete Hastrup Pedersen
efter Højskolesangbogen.

Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formandens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Tove Kattrup (villig til
genvalg) og Henny Jeppesen.
7. Valg af revisor. På valg er Anette

Agnete Hastrup Pedersen

Denne eftermiddag er Folkevirke vært ved
kaffe og kage.
Arrangementet er gratis.
Vi håber mange vil møde op.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Bech (villig til genvalg)
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisorsuppleant.
10. Eventuelt.
Evt. forslag sendes/afleveres skriftligt
senest den 25. februar 2019 til
formanden (Mona Haven Jensen, Dalgas
Allé 2E, 7400 Herning).
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Folkevirke Vesthimmerland

"Fra københavnerdreng til økologisk landmand"
Folkevirke Vesthimmerland
inviterer til foredrag mandag den
4. marts 2019, kl. 14.00-16.15
ved:
Foredragsholder Mogens Poulsen:
"Fra københavnerdreng til
økologisk landmand".
Jeg tror at mit hovedbudskab er,
at vi skal være åbne, nysgerrige
og tillidsfulde i vores modtagelse
af fremmede, der kommer til
Danmark / Vestrup.
At vi skal åbne op og gøre plads til
dem der kommer fra andre
kulturer og forvente, at de med
deres kultur og erfaringer kan yde
bidrag til vores fællesskaber.
Således siger Mogens Poulsen, og
fortsætter:
På samme måde, som det skete
for mig og min familie, da vi som
fremmede fugle landede i det i
vores øjne lille eksotiske og
fremmedartede landsogn, hvor der
var lys i Vestrup missionshus
mindst en gang om ugen.
Jeg blev optaget i, uddannet,
formet og integreret i de lokale
foreninger (husmandsforening,
mejeri(er), skole og
brugsforening) – jeg blev en
integreret del af fællesskaberne,
men jeg forblev også ”ham
Københavneren” – der på sin egen
facon og på ægte københavnsk
stadigvæk fremfører sine
undertiden særprægede
synspunkter.

Efter 44 år i Vestrup føler jeg mig som et
fuldgyldigt medlem af lokalsamfundet, men
med begge ben solidt forankret i den muld
(stenbro), som jeg er runden af, slutter
Mogens Poulsen.
Kom og hør den usædvanlige historie om
manden, der også er blevet benævnt som
”fuldstændig fejlkastet i rollen som
salgschef” på Thise Mejeri, som han bestred
i 20 år.
Foredrag om et integrationsprojekt med
paralleller til vore dages integration og
assimilation.

Mogens Poulsen
Entré 90 kr. – der betales ved indgangen
Der serveres kaffe med kage.
Adresse:
Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 Farsø
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Folkevirkes Landsorganisation i samarbejde med Kvinder i Musik,
Kvindelige Kunstners Samfund og Dansk Blindesamfunds Kvinder
Kvindestemmer 2019
Kvindestemmer lørdag den 9. marts
2019 kl. 11.30 – 16.00
Spillestedet ”Hotel Cecil”, Niels
Hemmingsens Gade 10, København K
Eftermiddag fyldt med indlevelse og
eftertanke.

11.30 Dørene åbner
11.50 Kvindestemmer
introduceres
ved kunsthistoriker og redaktør
Lisbeth Tolstrup
12.00 Multikulturel trio
Sarah Yaseen (England/Pakistan)
sangskriver og vokalist, Anne Eltand
(DK), violin, og Maren Hallberg (DK),
harmonika, er alle med i Radiant
Arcadia – et band med base i
Danmark. Til kvindestemmer har de
sammensat et program med en
blanding af folkmusik og sufisange.
12.30 Forfatter Maria Giacobbe
Maria Giacobbe voksede op på
Sardinien i et stærkt antifascistisk
hjem Blev dansk gift med forfatterne
Uffe Harder og flyttede til Danmark.
Hun har skrevet digte, essays,
romaner, noveller og
erindringsbilleder.
13.00 Væver Ane Henriksen
Ane Henriksen debuterede i 1983 på
Den Frie med et stort vævet billede.
”Bunker”, hvor materialet var
fiskenet. Ane Henriksen har arbejde
med vævens trend.

13.45 Forfatter Iben Mondrup
Iben Mondrup fik sit gennembrud med
romanen ”Godhavn” Her har barnets
stemme en detaljerig og sanselig
fortælling, hvor det at være fremmed
vare et centralt tema.
14.20 Shtoltse Lider/Proud Poems
ved duoen Ida&Louise
Duoen Loise Vase, vokal, piano, og Ida
Gilner, sopransax, vokal, har sat musik
til digte af Ana Margolin, CeliaDropkin,
Malka Heifetz Tussman og Kadya
Nolodovsky. De var især kendt for deres
tekster i tiden op mod 2. verdenskrig,
hvor jiddidh kultur blomstrede. Sangene
præsenteres på jiddish og engelsk.
14.50 Forfatter Emma Bess
Emma Bess afsluttede sin uddannelse på
Forfatterskolen i 2015. Modtog i 2018
debutprisen for novellesamlingen
”Mødre, døtre, søstre. Debutbogen, som
i sin form kombinerer genkendelig
hverdagsrealisme med indre monologer,
udtrykker sansebeskrivelser i poetisk
billedsprog.
Pris 100,- kr.
Billetter købes ved indgangen.
Cafe: der kan Sandwich, øl vin, vand, te
og kaffe.

13.30 Pause
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Folkevirke Herning

"Rejseforedrag om Kenya"

Folkevirke Herning inviterer til foredrag
mandag den 18. marts 2019, kl. 14.0016.00 til:
Rejseforedrag om Kenya.
Johan Johansen fortæller om landet og
befolkningen og også om sin 2 ugers rejse
derned – suppleret med billeder og
plancher.
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.
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, 7400 Herning
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Folkevirke Landsorganisation

Folkevirkes landsmøde 2019:
Folkevirke lukker op for nye oplevelser
Folkevirke har valgt at holde fast i at lade det årlige landsmøde løbe over to
dage, så der bliver tid til både fælles oplevelser og socialt samvær. Det viste
sig sidste år at være en rigtig god ide.
I år holdes landsmødet onsdag den 10. og torsdag den 11. april.
Det foreløbige program ser således ud:
10. april:
Kl. 13.50 Mødes ved Magasin du Nord Museum på Vingårdstræde 6 og
derefter guidet rundvisning. Max 25 deltagere.
Kl. 16.00 Mulighed for kaffe i Nordens Hus for egen regning.
Kl. 18.00 Middag på Cap Horn i Nyhavn for egen regning
Kl. 20.00 Forpremiere i Skuespilhuset på forestillingen ”Hvem er bange for
Virginia Woolf” for egen regning.
11. april:
Kl. 9.30

Morgenkaffe og registrering på Folkevirke

Kl. 10.00 Inspirationsoplæg – endelig titel er under udarbejdelse
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.30 Landsmøde.
Folkevirke håber på mange deltagere, dog kan Magasin du Nord Museum max
huse en gruppe på 25, så her gælder først til mølle-princippet.
Folkevirke har reserveret billetter til en god teateroplevelse. Pris pr. billet kr.
175,-. Bemærk teaterbilletter er reservering af billetter den 1. marts 2019.
Deltagelse i det øvrige arrangement med rundvisning på Magasin du Nord
Museum, morgenkaffe, frokost inspirationsoplæg og landsmøde i alt kr. 200,-.
Deltagelse i alene landsmødet er gratis.
Bindende tilmelding senest den 19. marts til folkevirke@folkevirke.dk
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