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Nyhedsbrev for oktober 2020 
 
Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i oktober 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 Landsorganisation 

 

 

 
 

 

- nej til ligegyldighed 
 

arrangerer Folkevirke i samarbejde med Frelsens Hær, Nørrebro debatmøde i 

København. 

Onsdag den 30. september 2020, kl. 14.00-17.00. 

Arrangementet starter med en paneldebat med oplæg fra to engagerede 

personer under overskriften »Ja til engagement – nej til ligegyldighed«. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst og nyn en sang 

 
2. Generalsekretær Knud-Erik Therkelsen fra Grænseforeningen 

”Tryghed eller demokrati – i coronaens skygge” 
 

3. Cand. jur. Lissi Olsen, Frelsens Hær, Nørrebro   
”Tager udgangspunkt i eget liv og job i forskellige lande”. 

 
4. Debat: 

1. Der dannes grupper – og kaffepause 

 
5. Plenum 

 
6. Tak for i dag 

 

 

Ja til engagement 

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

senest den 26. september 2020 til: folkevirke@folkevirke.dk Oplys navn og 

mailadresse. 

Efter tilmelding modtager du en bekræftelse. 

 

Oplægsholdere:            Facilitator:  

                               Knud-Erik Therkelsen        Lissi Olsen                                 Annemarie Balle 

 

Folkevirke Herning 

 
"Fra mod hinanden til med hinanden" 

 
Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
mandag den 5. oktober 2020, kl. 

14.00-16.00 med emnet “Fra mod 
hinanden til med hinanden”. 

Tidligere generalkonsul i Flensborg, dr. 

phil. Henrik Becker-Christensen 
fortæller i anledning af 100 året for 

genforeningen om Grænselandets 
historie fra 1830 til i dag. 

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. 

 

  

 
Henrik Becker-Christensen 

 
 
Møderne afholdes i Kirkehuset ved Herning 

Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning 

 

 

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 

3/5 

 

Folkevirke Vesthimmerland 

 

"De himmerlandske jernbaner” 
 

Folkevirke Vesthimmerland 

inviterer til foredrag mandag den 
5. oktober 2020 kl. 14.00  

Forhenværende lærer, N. O. 

Ladefoged, Nørager, kommer og 
fortæller historien om de 

himmerlandske jernbaner, som 
fik stor betydning for Aars og 
omegn. Da jernbanen kom til 

Aars i 1899, forvandlede byen sig 
fra en lille landsby til en driftig 

stationsby med håndværk, 
handel og begyndende industri.  
 

Foredraget er det andet i 
foredragsrækken om Aars i 

anledning af byens 150-års 
jubilæum.  
 

De næste to foredrag handler 
også om gamle dage i Aars, dog 

ikke om byudvikling, men om de 
mere kulturelle værdier.  
 

Alle jubilæums-foredragene om 
Aars holder vi på Kimbrerkroen i 

Aars, hvor der også er bedre 
plads end på Farsø Hotel, og det 
er jo vigtigt i disse Corona tider.  

 
 

 

  

 

 

 

 

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

Pris inkl. kaffe og kage: 90 kr. 

 

Sidste gang var vi over 60 personer på 
Kimbrerkroen, uden det gav pladsproblemer. -  

Tilmelding er derfor ikke nødvendig, så hold jer 
ikke tilbage og tag gerne et par naboer med. 
 

Sted: Kimbrer Kroen, Markedsvej 8, 9600 Aars   

 

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

 

"Tine Birk fortæller sin livshistorie" 
 

Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
mandag den 19. oktober 2020, kl. 

14.00-16.00 med emnet: "Tine Birk 
fortæller sin livshistorie". 

Tidligere narkosesygeplejerske Tine Birk 

fortæller sin livshistorie, som har vendt 
180 grader 2 gange - først i 1998 og 

igen i 2015. En ærlig og åben beretning 
om traumatisk opvækst -alkoholisme - 
leve livet ædru i nu 23 år - livstruende 

sygdom med meningitis og livet efter 
her med skjulte hjerneskader og 

førtidspension. 

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. 

 

  
 
 

 
 

Sted:  Kirkehuset, Østre Kirkevej 1, 7400 

Herning   
 
 
 

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

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

 

 

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

 
 

 
 

 
 

 

  
 

Landsforeningen Folkevirke har gennem det seneste års tid i samarbejde med bl.a. 

nordiske partnere gennemført debatter om, hvor demokratiske stemmesedler selv i 
etablerede demokratier er udformet. På den baggrund har Folkevirke udvalgt et antal 

danske og udenlandske stemmesedler samt udarbejdet et debatoplæg, som kan blive 
en del af en spændende udstilling. 

Udstillingen vil rumme: 

o Udstilling af plancher med danske og udenlandske stemmesedler 
o Informative plancher 

o Mulighed for at deltage i særligt ”Stemmeseddel-BINGO” 
o Mulighed for at fordybe sig i detaljer på stemmesedler, som vil afsløre 

forskellige grader af demokratiske elementer. 
Desuden tilbyder Folkevirke at arrangere et debatmøde på 1½-2 timer, hvor der netop 
stilles skarpt på disse forhold. 

Udstillingen består af plancher i A3 og A2-formater og er let at hænge op. Det ideelle 

vil være, at der er mulighed for at lade udstillingen hænge nogle uger, men det kan vi 
aftalte individuelt. 

Udstillingen er klar i løbet af oktober 2020. 

Da projektet støttes af Kulturstyrelsen tilbydes både udstilling og debatmøde gratis, 
ligesom en række materialer vil blive stillet gratis til rådighed. Dog kan der blive tale 

om, at det enkelte udstillingssted selv skal kopiere nogle ”stemmesedler” til publikum. 
Desuden kan der blive tale om en mindre udgift til forsendelse af materialerne. 

Vi håber, at udstillingen – og debatmødet – har jeres interesse 

Ring og hør nærmere hos: 

Annemarie Balle, formand for Folkevirke på telefon 51512420 

Jeanne Bau-Madsen, næstformand for Folkevirke på telefon 21276219 

Læs mere om Folkevirke på www.folkevirke.dk 

 

Venlig hilsen 

Annemarie Balle 

 

 

 

http://www.folkevirke.dk/
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