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Nyhedsbrev for august og september 2020 
 
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i august og september 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 København  

Debatdag om ”Ensomhed” 

 
Spændende debatdag om Ensomhed - 

27. august 2020, kl. 11.00-16.00 

Ensomhed – Et projekt med deltagelse 
af Folkevirkes medlemmer, 

frivilligcentre og andre interesserede 
fra forskellige egne af Danmark. 

Projektets formål er at uddanne 
deltagerne, så de er klædt på til at 

starte fællesskaber for ensomme.  
Det er de lokale, der ved, hvor de 
ensomme bor, og hvad man skal 

tilbyde af aktiviteter for at bringe dem 
ind i et fællesskab. 

Projektet tilbyder teoretisk viden om 

ensomhed, forslag til aktiviteter på 
hjemegnen og et landsdækkende 
netværk, hvor deltagerne kan hente 

inspiration også efter projektets ophør. 

1. Møde mellem studiekredsledere fra 
Folkevirkekredse, frivilligcentre og 

andre interesserede i Emma Gads 
mødelokale 3. sal, Niels Hemmingsens 
Gade 10, Kvindernes Bygning i 

København torsdag den 27. august 
2020, kl. 11.00-16.00 

Folkevirke foreslår, at der deltager 2 

personer fra hver forening/kreds. Med 

kursisternes tilladelse uddeles 

deltagerliste, så det er muligt at 

komme i kontakt i netværket.  

 

 Dagsorden: 

Kl. 11.00: Foredrag ved kultursociolog ph.d. 
               Christine E. Swane Direktør for  

               Ensomme Gamles Værns Fond. 
Kl. 12.00: Foredrag ved cand.theol. 
               Christine Kjærulff Beck:  

               ”Mit arbejde blandt ensomme i sognet” 
Kl. 13.00: En let frokost 

Kl. 14.00: Debat: 
               1. Der dannes grupper. Deltagere fra 
                samme forening/kreds går i forskellige 

                grupper. 
               2. Hver gruppe udfører en  

                samarbejdsøvelse. 
               3. Cofféshop 
               - Hvordan kan vi opsøge de ensomme? 

               - Hvad vil vi tilbyde dem? 
               - Hvilke forhindringer ser vi? 

Kl. 15.00: Kaffepause 
Kl. 15.30: Plenum 

Kl. 16.00: Tak for i dag 
 

            
       Christine E. Swane           Christine Kjærulff Beck 

 
                                                             fortsætter side 2 
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fortsættelse fra side 1 

 

Næste møde foråret 2021. Mellem 

møderne samles en gruppe frivillige på 

deltagernes hjemegn. På møder 

diskuteres hvad og hvordan man kan 

hjælpe ensomme på netop den egn. 

Konsulenter fra Folkevirke kan 

rekvireres, hvis der er behov for 
hjælp.   

 
Det er gratis at deltage – og alle er velkomne 

Tilmelding på mail til folkevirke@folkevirke.dk 
senest mandag den 17. august 2020, oplys 

venligst navn, mailadresse og forening/kreds. 

Efter tilmelding modtager du en bekræftelse. 

Noter venligst, hvis du ikke ønsker, at vi oplyse 
din mailadresse på deltagerlisten.  

 

Økonomisk støtte fra: 

 
 
 
 

Folkevirke Herning 

 
"12 år i Dronningens fodspor med hjertet forrest" 

 
Folkevirke Herning inviterer til 

foredrag mandag den 7. september 

2020, kl. 14.00-16.00 om at være:  

“12 år i Dronningens fodspor med 
hjertet forrest”. Tidl. stuepige og 

kammerjomfru hos Dronningen, 
Kathrine Krupsdahl Svendsen 
fortæller levende og med små 

anekdoter om det at være tæt på den 
kongelige familie. 

 

 
Kathrine Krupsdahl Svendsen 

 

 Ved første møde mandag den 07.09, åbner 
vi dørene kl. 13.00  

på grund af tilmelding til den nye sæson. 
2021. 

Møderne er hver anden mandag med første 
møde den 07.09.2020 og sidste møde den 

29.03.2021.  

Medlemskontingentet for hele sæsonen er 
200,00 kr.  

Hvert møde koster 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. 
Der er kaffepause på ca. 15 min., hvor man 

kan nyde sin medbragte kaffe. Der er også 
mulighed for at købe kaffe. 

Møderne afholdes i Kirkehuset ved Herning 
Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning 
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Folkevirke Vesthimmerland 

 

"Landbetjent i Aars” 
 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 

foredrag mandag den 7. september 
2020 kl. 19.30 på Kimbrer Kroen ved 
foredragsholder tidligere politibetjent 

Jørgen Jensen. 

Emne: Landbetjent i Aars 

Jørgen Jensen vil gennem sit foredrag 
give os et spændende indblik i, 
hvordan det var at være landbetjent i 

Aars i 80´erne og 90´erne.  

Der serveres kaffe og kage, og vi 
synger efter højskolesangbogen. 

Pris inkl. kaffe og kage: 90 kr. 

 

  

 
Jørgen Jensen 

 

 

Sted: Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, 9600 
Aars   

Folkevirke København  

 

Vandretur fra Fuglevad Mølle til Ørholm Mølle 

 
Folkevirke København inviterer til 
vandretur fra Fuglevad Mølle til Ørholm 

Mølle onsdag den 9. september 
2020, kl. 16.30 - ca. 19.00.  

Turen ledes af formidlingsarkivar fra 
Stadsarkivet i Lyngby-Tårbæk Astrid 

Lystbæk Andersen. 

Mølleåen løber fra Hetting Mose nord 
for Ganløse til Strandmøllen ved 
Øresund og den nedre del af åen har 

været et industriområde siden 
vikingetiden. 

Langs åen ligger stadig møller, der kan 
fortælle om produktion af klæde, 
kobbervarer, knive og meget mere. 

Vi går langs åen og Astrid fortæller om 

de tre møller, vi passerer på vores tur. 

Astrid forlader os i Ørholm. 

 

  Astrid Lystbæk Andersen 

Her kan vi enten tage "Grisen" tilbage eller 
gå til Fuglevad på den anden side af åen. 

Vi håber at se jer og jeres børn/børnebørn, 

venner og bekendte. 

Prisen er 50 kr. for voksne. Børn er gratis. 

Vi mødes ved:  Fuglevad Mølle, Møllevej 4, 

2800 Kgs. Lyngby. 
Der er mulighed for at parkerer på 

Skovbrynet. 

Tilmelding til folkevirke@folkevirke.dk senest 
1. september 2020, oplys venligst navn, 
mailadresse og antal personer voksne/børn. 

Efter tilmelding modtager du en bekræftelse. 

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


 

         Niels Hemmingsens Gade 10, 3 - 1153 København K.    Tlf.:3332 8311 - Bankkonto regnr. 5301 konto 0287753 
                               Cvr nr. 55 70 44 14 - www.folkevirke.dk - e-mail: folkevirke@folkevirke.dk 

4/6 

 

Folkevirke København  

 
Litteraturkreds efteråret 2020 

 
Efteråret 2020 
 
Torsdag den 10. september 
Shahmush Parsipur: ”Kvinder uden 

mænd” 
Fremlægges af: Stella Larsen 
 

Torsdag den 8. oktober 
Alaa-al-Aswany: ”Jeg løber mod Nilen” 

Fremlægges af: Els Johansen 
 

Torsdag den 29. oktober  
Albert Camus: ”Pesten” 
 

Torsdag den 19. november  
Amalie Skram: ”Professor Hieronimus” 

 
Torsdag den 10. december 
Kristian Bang Foss: ”Frank vender hjem” 

Fremlægges af: Britta Poulsen 
 

 
Der betales kontingent for hele sæsonen 
ved kursusstart (efterår og forår) i alt 

600,- kr. 

For tilmelding Britta Poulsen, tlf. 46 36 
56 32.  

Vi mødes på torsdage kl. 12-14.30. 
 

Mødestedet er Folkevirke, Niels 
Hemmingsens Gade 10, Emma Gads 

mødelokale 3. sal, 1153 København K 
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Folkevirke Herning 

 

"En mand der hedder Ove" 
 

Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
mandag den 21. september 2020, kl. 

14.00-16.00 ved: 

Tidligere efterskolelærer Kurt Kleon 
Jeppesen som gennemgår Fredrik 
Backmans morsomme og empatiske 

roman: “En mand der hedder Ove”. 

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. 

 

 

 
Kurt Kleon Jeppesen 

 

 
 

Sted:  Kirkehuset ved Herning Kirke, Østre 
Kirkevej 1, 7400 Herning   

Folkevirke København Vestegn 

 

Litteraturlisten efteråret 2020 
 
Efterår 2020 

 
Tirsdag 29. september   

Bog: ”Karensminde” af Iben Mondrup 
Fremlægges af: Anne Birthe Kyed 
Dagens digt: Ellen Kristiansen 

 
Tirsdag den 27. oktober 

Bog: ”Har døden taget noget fra dig - -
” af Naja Marie Aidt 
Fremlægges af: Ingelise Olsen 

Dagens digt: Lis Hagberg 
 

Vi mødes i Glostrup Fritidscenter, 
mødelokale 2, fra kl. 14.00 til 17.00 
 

Tilmelding og kontakt: 
Ellen Kristiansen, Vegavænget 11, 

2620 Albertslund, tlf. 43 64 62 07  
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Folkevirke Landsorganisation 

 

Ja til engagement – nej til ligegyldighed 
 

Under overskriften »Ja til engagement 

– nej til ligegyldighed« arrangerer 
Folkevirke debatmøde i København. 

Debatterne skulle oprindeligt have 

fundet sted i forbindelse med 
Folkevirkes landsmøde, men det satte 
Corona-udbruddet en solid stopper for. 

Da arrangementet flugter godt med 

Folkevirkes formålsparagraf og 
kerneaktiviteter, er det besluttet at 

fastholde arrangementet – men blot 
afvikle det på en anden dato. 

Mødet arrangeres i samarbejde med 
Frelsens Hær Nørrebro.  

Den nye dato er onsdag den 30. 

september 2020, kl. 14.00-17.00. 

Arrangementet starter med en 

paneldebat med oplæg fra to-tre 
engagerede personer under 

overskriften »Ja til engagement – nej 
til ligegyldighed«. 

Derefter er der fælles debat. 

Oplægsholdere vil komme med hver 
deres vinkel på, hvordan vi kan sige 

»ja til engagement og nej til 
ligegyldighed«. Efterfølgende vil der 

være debat om, hvordan vi kan sige 
»ja til engagement«, hvor vi sammen 
drøfter, hvordan vi kan være med til at 

forandre fællesskabet. 

Programmet er ikke helt på plads, dog 
ligger det fast, at generalsekretær 
Knud-Erik Therkelsen fra 

Grænseforeningen bliver en af 
oplægsholderne, og at Folkevirkes 

formand Annemarie Balle vil være 
facilitator for debatten. 

 

 

 

 
Knud-Erik Therkelsen 

 

 
Annemarie Balle 

 

Mødested bliver holdt hos Frelsens Hær 

Nørrebro, Thorsgade 48A, 2200 København 
N. 

Det er gratis at deltage, og alle er 
velkomne. 

I løbet af mødet serveres kaffe og kage. 

Dog er det af hensyn til det praktiske 
nødvendigt med en tilmelding på mail 

til: folkevirke@folkevirke.dk Oplys navn og 
mailadresse. 

Efter tilmelding modtager du en 

bekræftelse. 

Så snart dagsorden er fastlagt, vil den blive 
meddelt på Folkevirkes hjemmeside – 
www.folkevirke.dk – og omtalt i Folkevirkes 

nyhedsbrev. 
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