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Nyhedsbrev for november 2019 
 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i november 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 arrangementer i Folkevirke send en mail til 
folkevirke@folkevirke.dk - På gensyn! 

 
 
 

Folkevirke Herning 

 

"Bogen Høvdingebørn" 
 
Folkevirke Herning inviterer den 4. 
november 2019, kl. 14.00-16.00 til 

foredrag: 

Tidligere skoleleder Frede Agger 
fortæller om Martha Christensens 

forfatterskab og gennemgår en af 
hendes bøger, nemlig ”Høvdingebørn”. 

Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 
60,00 kr. for ikke-medlemmer. 

Satserne er også gældende for 
pensionister. 

Man er velkommen til at møde ½ time 
før. 

I løbet af mødet holdes der en 

kaffepause på ca. et kvarter, så man 
kan nyde sin medbragte kaffe. 

Der er også mulighed for at købe kaffe. 

 

 

 

  

 
af Martha Christensen 

 

 
Adresse: Bethania,Torvet 9, 7400 Herning  

 
 

 

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

 
”Fra mod hinanden til med hinanden -  

Sønderjyllands historie fra 1830 til i dag” 

 
Folkevirke Vesthimmerland tager hul på 
100 året for genforeningen, med det 
interessante foredrag. 

 
”Fra mod hinanden til med hinanden -  

Sønderjyllands historie fra 1830 til i dag” 
v/ Dr. phil. Henrik Becker-Christensen 
 

mandag den 4. november 2019,  

kl. 14.00-16.15 på Farsø Hotel. 

I foredraget bliver der gjort rede for det 
nationale opbrud i 1830’erne og 

1840’erne, som førte til 1. og 2. 
slesvigske krig og dermed tabet af 
Sønderjylland i 1864. I 1918 drejede 

historiens hjul atter efter det tyske 
nederlag i 1. verdenskrig. 

  
På grundlag af to folkeafstemninger blev 
der i 1920 draget en ny grænse mellem 

Danmark og Tyskland. 
Der faldt dog ikke ro om grænsen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De følgende år var præget af det tyske 
mindretals grænserevisionskrav, 
fremkomsten af det 3. og besættelsen af 

Danmark.  
 

I de første år efter 1945 var det 
sydslesvigspørgsmålet, der var aktuelt, 
men grænsen ”lå fast”.  

 
Med København-Bonn erklæringerne i 

1955 om mindretallenes rettigheder blev 
grunden lagt til nutidens fredelige 
samliv. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Entré og kaffe 90 kr. – betales v/ 

indgangen og helst kontant. 
 

Foredraget holdes i samarbejde med 
Folkeuniversitet Vesthimmerland. 
 

Adresse: Farsø Hotel, Søndergade 11, 
9640 Farsø 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Haandarbejdets Fremme 

 

Besøg BLOX-byggeri 
 

Haandarbejdets Fremme inviterer til 
besøg i 
BLOX - Danmarks verden for arkitektur, 

design og nye ideer  
 

onsdag den 6. november 2019, kl. 
14.00 17.00 

BLOX-byggeri - en katastrofe eller en 
lysende perle på havnen? 

Der er allerede heftig debat - og især 

kritik - af nyt monumentalt byggeri ved 
Frederiksholms kanal, Blox. Men ifølge 
arkitekt er det bygningskunst, og det må 

gerne vække debat. 

BLOX rummer både Dansk Arkitektur 
Center og BLOXHUB, som er et 

tværfagligt inspirationsmiljø for 
bæredygtig byudvikling. 

BLOX er et arkitektonisk indslag i byen, 
der på samme tid stikker ud og refererer 

til sine omgivelser. Her kan man opleve 
nye perspektiver på arkitekturen og dens 

evne til at skabe bedre leveforhold for de 
mange. 

Der vil være foredrag og rundvisning og 
efterfølgende kaffe og kage. 

Pris for medlemmer kr. 300,- 

Pris for gæster kr. 325,- 

Beløbet bedes venligst indbetalt til 

foreningens kasserer Else Toft 
reg. nr.4652, konto nr. 4865196032, 

mrk. BLOX. 

 

  

 
 

 
Blox 

 

 
 

 
Adresse: BLOX, Bryghuspladsen, 1473 
København K   

Tilmelding til Ulla Brita Gregersen på 
mobil 23320809 eller på 

email ublg1941@gmail.com. 

Husk at oplyse navn, tlf., email og 
medlemsnummer. 

På glædeligt gensyn til en spændende 
tur, Ulla Brita Gregersen. 

 

 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:ublg1941@gmail.com
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Folkevirke og Kvindernes Bygning 

 

Kvinder og karriere  
 
Folkevirke arrangerer i samarbejde 
med Kvindernes Bygning et debatmøde 

om Kvinder i ledelse. 

Torsdag den 7. november 2019, kl. 
18.30-20.30 

Det er CEO Henriette Hallberg 
Thygesen fra Svitzer, som vil fortælle 

om Kvinder og karriere – set fra et 
praktisk perspektiv. 

Henriette Hallberg Thygesen har været 

ansat hos Maersk i 25 år og er i dag 
senior vice præsident og en del af 
Maersks Executive Leadership Team. 

Hun har i løbet af sin karriere arbejdet i 
Spanien, Kina, Hong Kong og USA. 

Program: 

Kl. 17.30 Let traktement i Kvindernes 
Bygnings bestyrelseslokale på 2. sal. 

Kl. 18.30 Oplæg og efterfølgende debat 

med Henriette Hallberg Thygesen. 

Arrangementet er gratis, men af 
hensyn til det praktiske er det 
nødvendigt med forhåndstilmelding 

senest den 30. oktober 2019  
via e-mail til:folkevirke@folkevirke.dk 

 

  

 
Henriette Hallberg Thygesen 

 

Sted: Kvindernes Bygning, Niels 

Hemmingsens Gade 10, bestyrelseslokalet 
på 2. sal 1153 København K   

 

 

 

Det er gratis at deltage 

 

 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Kom til et spændende foredrag om –  

”Rundt om Boden – tegninger, stil og broderier 1873-1903" 

Torsdag den 14. november 2019, kl. 16.00-19.00 

I Håndarbejdets Fremmes arkiv ligger tegninger af Constantin Hansen og 

Thorvald Bindesbøll til håndarbejder, der blev solgt i forretningen Boden, 
etableret i 1873 af Constantin Hansens datter, Kristiane, og af Johanne 

Bindesbøll, søster til Thorvald. I 1876 kom Anna Sarauw med i Boden, hun 

udførte flere hundreder tegninger til broderierne, hvoraf en stor del findes på 

Vejen Kunstmuseum.  

 
Af Johanne Bindesbøll 

 
Af Johanne Bindesbøll  

og Constantin Hansen 
 

Folkevirke har sammensat et spændende program, hvor vi får mulighed for at 

se disse tegninger og få fortalt historien om dem og menneskene bag Boden. 

 

Etnolog mag.art. Kirsten Rykind-

Eriksen: Rundt om Boden 

 

Kirsten Rykind Eriksen 

Brodøse fra Selskabet for Kirkelig 

Kunst: Lizzi Damgaard fortæller om 

broderiteknikker. 

 
Lizzi Damgaard 

 
Arrangementet finder i Folkevirke, Emma Gads mødelokale, Niels 

Hemmingsens Gade 10, 3 sal 1153 København K, kl. 16.00 til 19.00.  
Der serveres et glas vin i pausen. Pris for deltagelse er 75 kr. som betales ved 

indgangen.  
 

Tilmelding til folkevirke@folkevirke.dk inden mandag den 11. november 2019. 

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

 

"Afghanistan – inden for og uden for murene”.  
 

Folkevirke Herning inviterer den 18. 

november 2019, kl. 14.00-16.00 til 
foredrag: 

”Afghanistan – inden for og uden for 

murene”. Melaine Christensen, der har 
arbejdet 1 ½ år i Afghanistan som 
jordemoder og billedkunstner, fortæller 

og viser billeder om landet og dets 
befolkning. 

Pris: 40,00 kr. for medlemmer og 
60,00 kr. for ikke-medlemmer. 

Satserne er også gældende for 
pensionister. 

Man er velkommen til at møde ½ time 

før. 

I løbet af mødet holdes der en 

kaffepause på ca. et kvarter, så man 
kan nyde sin medbragte kaffe. 

Der er også mulighed for at købe kaffe. 

. 

  

  
Melaine Christensen 

 

Sted: Bethania,Torvet 9, 7400 

Herning  

 

 
 

Folkevirke København 

 

Bizets Carmen 
 
Det planlagte arrangement med 
gennemgang af Bizets Carmen, lørdag 
den 9. november 2019, kl. 14.00 

ved Ditte Errboe. 

 

AFLYST 
 

Arrangementet er desværre aflyst på grund af for få tilmeldte. 

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

