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Nyhedsbrev for februar 2020 
 
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i februar 2020.  

 
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 Vesthimmerland 

 
”Den store oversøiske udvandring fra Danmark og Himmerland” 

 
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 
foredrag om udvandring fra Danmark 

og Himmerland v/Mag. art. Henning 

Bender: 

Den 3. februar 2020, kl. 14.00 

Henning Bender var leder af 
stadsarkivet i Aalborg 1974-2008, leder 
af Udvandrerarkivet 1989-2008 og 

direktør for Bornholms Forsknings-
center 2000-2002.  

Henning Bender er mag.art. i historie 
fra Københavns Universitet 1972. 
 

Henning Bender vil indledningsvis tale 
om sit arbejde som leder af 

Udvandrerarkivet og som stadsarkivar i 
Aalborg.  
 

Det interessante foredrag handler om 
hvad han på grundlag af sin nyeste 

forskning, undervisning og 
publikationer kan fortælle om den store 
oversøiske udvandring fra Danmark (og 

Himmerland) i 1800-tallet. 
 

Foredraget er vældigt populært og det 
jo et yderst aktuelt emne.  
Nemlig kulturmøder og – modsætninger 

når folk flytter/flygter fra et land til et 
andet – om angst for de fremmede og 

om integration/assimilations-
processerne. 

Foredraget er støttet af  i 
Vesthimmerland  

 

 
Henning Bender 

Læst mere på https://henningbender.dk 
 

Entré, kaffe og kage 90 kr.  

 
Mødested: Pavillonen på Farsø Hotel, 

Søndergade 11, 9640 Farsø 

 

Den oversøiske udvandring 

fra Himmerland og Kjær 

herred 1850 -1879. Til 

Guds eget land!  

 Af Henning Bender  

 

Lige fra starten midt i 

1800-tallet var den 

oversøiske 

masseudvandring fra 

Nordjylland kraftigere end 

fra de fleste andre steder i 

Danmark. I begyndelsen og 

de følgende tre årtier 

skyldtes denne massive 

udvandring, at 

mormonvækkelsen fra USA 

særligt vandt fodfæste i 

Himmerland og Vendsyssel. 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
https://fuau.dk/?f=2
https://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Henning_Bender.jpg
https://henningbender.dk/
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Kvindernes Bygning og Folkevirke 

 

Invitation til reception 
 

Kvindernes Bygning og Folkevirke vil gerne markere formand Annemarie Balles 70-års 

fødselsdag med en festlig reception på spillestedet Hotel Cecil, Niels Hemmingsens 
Gade 10, 1153 København K. 

 
torsdag den 6. februar 2020, kl. 15-17. 

 

Venlig hilsen  
Kvindernes Bygnings bestyrelse og Folkevirke 

 

 
 
Send gerne en mail med tilmelding senest den 31. januar 2020 til 

hannehaue@hotmail.com 
 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:hannehaue@hotmail.com
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Folkevirke Herning 

 

"Livsfortællinger om menneskelige grundvilkår" 
 
Folkevirke Herning inviterer den 10. 

februar 2020, kl. 14.00-16.00 til 
foredrag: 

Livsfortællinger om menneskelige 
grundvilkår v/Ruth Dein – 

fortællekonen fra heden -, der er 
udnævnt som månedens fortæller i 

2015, fortæller om mennesker, hun har 
mødt i sit arbejde i hjemmeplejen. Det 
er livsfortællinger om menneskelige 

grundvilkår. 

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. 

 

 

 

 
Ruth Dein 

 
 

Adresse: Bethania,Torvet 9, 7400 Herning  

 
 

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

 

”Skomager bliv ved din lyst” 

 
I forbindelse med den årlige 
generalforsamling, som denne gang 

finder sted mandag den 17. februar 
kl. 14.00 på Farsø Hotel, Søndergade 

11, 9640 Farsø har foreningen 
Folkevirke Vesthimmerland inviteret 
Anni Gamborg til at komme og holde 

en lille times oplæg under overskriften 
”Skomager, bliv ved din lyst! – om at 

turde vælge med hjertet og leve med 
konsekvenserne.”  
 

Anni Gamborg er oprindeligt uddannet 
journalist og har arbejdet som 

studievært og reporter på Danmarks 
Radio i Aalborg; blandt andet på 
programmerne ” Godmorgen, 

Nordjylland” og ” Mere mellem Ørerne”.  
 

Efter at have fejret kobberbryllup med 
radiostationen – og efter et årelangt 
tilløb – valgte hun i 2005 at følge sit 

insisterende hjerte, forlade den faste, 
månedlige lønseddel og kastede sig i 

stedet ud i en uvis og garanteret 
usikker tilværelse som selvstændig. 
 

Anni Gamborg arbejder i dag som 
billedkunstner og forhandler sine 

malerier, kort og plakater  butikker 
landet over.  

 
Hun fremstiller desuden, sammen med 
firmaet ”Fru Zippe”, broderi-kits og har 

gennem det seneste årti været fast 
udstiller på talrige kunsthåndværker-

markedet og – messer.  
 
Sideløbende er hun ved Dansk 

Familieterapeutisk Institut i Århus i 
gang med en 4-årig uddannelse til 

familie- og psykoterapeut. 
 
 

 I sit oplæg ”Skomager, bliv ved din lyst! 
– om at turde vælge med hjertet og leve 

i fred med konsekvenserne ” vil Anni 
Gamborg fortælle om en lykkelig og 

lystbetonet, men alt andet end lige og let 
vej fra fastansat til selvstændig.  
 

Turen vil blive illustreret med oplevelser 
fra journalistikken, messemenageriet og 

livet i en præstegård gennem et kvart 
århundrede, men vil allermest være 
båret af de overraskende mange ”bare-

jeg-også-turde”- reaktioner, Anni 
Gamborg igennem årene har fået på sine 

valg. Og ikke mindst af hendes undren 
over, hvorfor vi har så svært ved at gøre 
det, vi har allermest lyst til.  

 
Eller rettere: hvordan tør vi lade være. 

 

 
"Lydbillede" Anni Gamborg  

noder, kort 15x21 cm 

 
Der er fri entre til arrangementet, inkl. 

kaffe og kage.  
 

Efter Anni Gamborgs oplæg afholder 
Generalforsamling. 

 

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

 

Generalforsamling  
 

Generalforsamling  
Folkevirke Vesthimmerland 

den 17. februar 2020 
 
Dagsorden 

 
1. Velkomst v/ Tove Kristensen 

 
2. Valg af dirigent. Bestyrelsen 
foreslår Bente Saarup 

 
3. Valg af referent 

 
4. Valg af stemmetællere 
 

5. Formandens beretning v/ Tove 
Kristensen 

 
6. Kassererens beretning med 

fremlæggelse af regnskab v/Mona 
Jensen 
 

7. Indkomne forslag. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er: 

• Ellen Kahr Thomsen – modtager 

genvalg 
• Lone Nørgaard – modtager 

genvalg 
 
9. Valg af to suppleanter 

• Mona Jensen – modtager 
genvalg 

• Iris Hansen – modtager genvalg 
 
10. Valg af revisor 

• Jette Høyer – modtager genvalg 
 

11. Valg af revisorsuppleant 
• Ingrid Danielsen – modtager 

genvalg 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
12. Nyt fra Folkevirke, 

hovedorganisationen, v/Mona Jensen 
 

13. Planlagte arrangementer v/ Tove 
Kristensen 
 

14. Eventuelt 
 

 
Der er fri entre til arrangementet, inkl. 
kaffe og kage.  

 
Sted: Farsø Hotel, Søndergade 11, 9640 

Farsø  

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

 

"Et højskoleforedrag med sange, anekdoter og fortællinger fra 

Højskolesangbogen" 
 
Folkevirke Herning inviterer den  

24. februar 2020, kl. 14.00-16.00  
til foredrag ved: 

Musikpædagog Erik Sommer har 
komponeret mange sange, der er optaget i 

såvel højskolesangbogen som i den nye 
salmebog, bl.a.  

”Du som har tændt millioner af stjerner”. 

Et højskoleforedrag med sange, anekdoter 
og fortællinger fra Højskolesangbogen.  

Den, der synger, er aldrig alene. 
 

 

 

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. 

 

Adresse: Bethania, Torvet 9, 7400 
Herning 

 

 

 

Erik Sommer 

Erik Sommer, født 1948, er 
konservatorieuddannet musikpædagog og 

var i 16 år ansat som lektor i musik ved 
Nr. Nissum Seminarium og forud herfor 

højskolelærer på hhv. Silkeborg og 
Danebod Højskole igennem i alt 12 år.  
Fra 2005 til 2010 var han forstander på 

Senior-Højskolen i Nørre Nissum. 
 

Han er en meget efterspurgt 
foredragsholder med fortælling og sang 
samt instruktør ved korstævner for både 

voksne og børn og ved undervisning og 
kurser for musiklærere. 

 
Han har endvidere en organistuddannelse 
(PO) fra Vestervig Kirkemusikskole. 

 
Erik Sommer har en omfattende 

komponistvirksomhed bag sig med mange 
sange og salmemelodier, hvoraf en del er 
blevet optaget i højskolesangbogen og i 

den nye salmebog. 
 

Som påskønnelse for hans mangeårige 
arbejde med musik og undervisning har 
han modtaget Nutzhorns Legat, 

Ringkøbing Amts Musikpris og senest Den 
Folkelige Sangs pris. 

 

 

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

 

Teaterforestilling ”Natten er dagens mor” 
 

Folkevirke København arrangerer 

teatertur til forestillingen ”Natten er 
dagens mor”:  
 

Lørdag 25. april 2020, kl. 16.30 
i Folketeatret Nørregade 39, 1165 

København. 
 
Natten er dagens mor af Lars Norén 

giver en hudløs ærlig skildring af de 
mekanismer der træder i kraft i en 

familie med misbrugsproblemer, hvor 
børnene rammes hårdest. 
 

Familiedrama for fuld udblæsning med 
Ellen Hillingsø, Preben Kristensen, 

Nicolai Jørgensen og Anton Hjejle.  
 

Billetten koster 245,- kr. inkl. et 
program og et glas vin i pausen. 
 

Bindende tilmelding til 
forlkevirke@folkevirke.dk efter første til 

mølle-princippet senest den 23. 
februar 2020 
 

Betaling Sydbank reg. 8075 konto nr. 
1360613, mærket Teater senest den 

23. februar 2020 
 

 
 

 Noréns ikoniske familiedrama 

Natten er dagens mor er en moderne 
klassiker, som sætter livet i en misbrugs-
familie i et mørkt lys uden mange 

formildende omstændigheder. 
 

Preben Kristensen, Ellen Hillingsø, Anton 
Hjejle og Nicolai Jørgensen er en familie i 
krise, hvor alkoholisme, bekymringer om 

økonomi, tvivl om identitet og desperat 
længsel efter at komme væk kæmper 

med frustrationen over at være bundet til 
hinanden. I længsel efter kærlighed 
kredser mændene i familien om moderen, 

som balancerer i et spind af hensyn og 
selvopholdelsesdrift, der på et splitsekund 

kan forvandle ømhed til aggression. 
Faderen er alkoholiseret, moderen er 

lungesyg, og de to sønner er præget af en 
opvækst i utryghed, løgn og fortielse. Alle 
er de fanget i et gentaget destruktivt 

mønster, de ikke er i stand til at bryde ud 
af. 

Få kan som Norén skildre den ætsende 
klaustrofobi, der hersker i en familie, hvor 
alle er ødelagt af det ensomme liv i 

familiens fængsel. 
Natten er dagens mor er Lars Noréns 

delvist selvbiografiske gennembrudsdrama 
fra 1982; det er en hudløst ærlig skildring 
af de mekanismer, der træder i kraft i en 

familie, som lever med et 
misbrugsproblem, og hvor børnene 

rammes hårdest af alle. 
 
Forfatter: Lars Norén 

Oversættelse: Karen-Maria Bille 
Dramaturg: Ninette Mulvad 

Instruktion: Rolf Heim 
Scenografi: Sisse Gerd Jørgensen 
Medvirkende: Ellen Hillingsø, Preben 

Kristensen, Nicolai Jørgensen, Anton 
Hjejle 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
mailto:forlkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelig Kunstners Samfund og  

Dansk Blindsamfunds Kvinder 

 

Kvindestemmer 2020 

Sæt allerede nu  i kalenderen 
 

Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelig Kunstners Samfund og Dansk Blindsamfunds 
Kvinder inviterer til Kvindestemmer den 14. marts 2020 i Hotel Cecil, Niels 

Hemmingsens Gade 10, 1153 København K 
 

 
 

 

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

 

Landsmøde den 16. og 17. april 2020 
 

Vi inviterer til Dronningen Margrethes 
fødselsdag!  

 
Derefter kom og få en spændende 
eftermiddag med titlen ”Ja til 

engagement/fællesskab - nej til 
ligegyldighed” 

 
 
Foreløbig program 

 
Torsdag den 16. april 2020 

 
Kl. 12.00 Vi mødes på Amalienborg 
              Slotsplads 

 
Kl. 13.30 Frokost 

 
Kl. 15.30 Oplæg og debat 

 
Kl. 19.00 Fælles middag for egen 
              regning og samvær  

 
 

Fredag den 17. april 2020 
 
Kl.  9.30 Kaffe/te og opsamling 

 
Kl. 10.30 Landsmøde  

 
Kl. 13.00 Frokost 
 

 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Sæt allerede nu   

 

 
 

i kalenderen til et spændende 
arrangement i Folkevirke 

 
 
 

Mødet foregår i København – 
adresserne kommer senere 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

