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Nyhedsbrev for november 2020 

 

Nyhedsbrevet informerer om arrangementer i kredsene i november 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! 

 

Alle arrangementer afholdes efter gældende Corona regler med mundbind og 
afstand. 

 

Folkevirke Vesthimmerland 

"I kulturarvens tjeneste – Vesthimmerlands museum 100 år" 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 

foredrag mandag den 2. november 2020 
kl. 14.00 og det er arrangeret i 

samarbejde med Aars Byjubilæum 150 år. 

Foredragsholder museumsdirektør Broder 
Berg, Vesthimmerlands Museum, kommer 

og fortæller om sit arbejde 
”i kulturarvens tjeneste” Vesthimmerlands 

museum 100 år. 

Broder Berg vil tage os med på en 
interessant og lærerig rejse fra den første 

spæde begyndelse i et skolelokale i Aars 
til en moderne museums-virksomhed på 

flere tusinde kvadratmeter - og med hele 
Vesthimmerland som arbejdsplads. 

Broder Berg har siden 2008 været 

museumsdirektør for Vesthimmerlands 
Museum, som er et af landets 27 museer 

for arkæologi og nyere tids kulturhistorie - 
og siden 2013 desuden for 
Stenaldercenter Ertebølle. 

I sit museumsarbejde prioriterer Broder 
Berg formidling, borgerinddragelse og 

kulturmiljøer højt. Dette har givet sig 
udslag i, at museet gang på gang rækker 
ud til forskellige interessegrupper/ 

borgergrupper og således har en meget 
bred berøringsflade.  

 Her kan nævnes campingvogn-projektet 

”Vores kulturarv -Vesthimmerland i dialog” 
og oprettelsen af ”Kulturarvstjenesten 

Vesthimmerland”, herunder den årlige 
kulturarvsmåned i juni. Museets nyeste 
tiltag er et øget fokus på Per Kirkeby og 

fejringen af 150-års jubilæet for Aars by. 

Der er således lagt op til en lang og 

spændende eftermiddag i Folkevirke! 

 Broder Berg 

Lad ikke Corona og mundbind forhindre jer 
i at komme, man må gerne tage det af, når 
man sidder ned. -Vi sørger for god afstand 

mellem borde og stole og portionsanrettet 
servering. 

Pris inkl. kaffe og kage: 90 kr. 

Foredrag finder sted på Kimbrer Kroen 
Markedsvej 8, 9600 Aars 

De følger naturligvis de gældende 
retningslinjer i forhold til Corona, så 

husk venligst mundbind ved 
ankomsten. 

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

 

"Familien på farten" 

 

Folkevirke Herning inviterer til 

foredrag mandag den 2. november 
2020, kl. 14.00-16.00 med emnet  

"Familien på farten". 

Anne Grethe og Helge holder et 
billedforedrag om deres oplevelser fra 

en 4 måneder og 22.000 km lang 
rundtur i det sydlige Afrika i en 

gammel LandCruiser med tag-telt. 

En fortælling om betagende natur, 
eksotiske dyr og farverige mennesker. 

Denne tur har ikke været vist i TV. 

Mødet 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. 

 

 

 
Anne Grethe og Helge 

 

 

 

 

Mødet holdes i Kirkehuset ved Herning 

Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning 

 

 

 

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

 

"Blandt hjemløse og andre godtfolk" 

 

Folkevirke Herning inviterer til foredrag til 

foredrag mandag den 16. november 
2020, kl. 14.00-16.00 med emnet:  

“Blandt hjemløse og andet godtfolk”. 

 

Martin Bach Ottosen vil give os muntre og 

alvorlige fortællinger om 10 år som 
viceforstander på Møltrup Optagelseshjem 
blandt hjemmets 120 hjemløse beboere. 

Mødet 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. 

 

 

 

  

 
Martin Bach Ottosen 

 

 

Mødet holdes i Kirkehuset ved Herning 
Kirke, Østre Kirkevej 1, 7400 Herning   

 

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

 

Dette arrangement er udsat til 2021 

" Hvad synes du fællesskab kan gøre? 

 

HAR DU EN MENING OM HVAD 

FÆLLESSKAB GØR! 

Har du lyst til at drøfte fællesskabets 

mange muligheder med andre, så kom 
og deltag i Folkevirkes arrangement i 

samarbejde med Frelsens Hær, Nørrebro 
under titlen 

”Fortæl hvad fællesskaber kan gøre” 

 
Onsdag den 18. november 2020,  

kl. 14.00-17.00 

  

Dagen byder på disse spændende 

oplevelser: 

1. Velkomst 

2. Oplæg v/Oplægsholder og derefter 
    debat 

3. Kaffepause 

4. Oplæg v/Oplægsholder og derefter 
    debat 

5. Fælles debat 

6. Tak for i dag 

 

 
Mødet bliver holdt hos Folkevirke, 

Kvindernes Bygning. Emma Gads 
mødelokale 3. sal. Niels Hemmingsens 

Gade 10, 1153 København K 

 

 

 

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 at tilmelde sig på forhånd på 
mail senest den 13. november 2020 

til: folkevirke@folkevirke.dk . 

 Oplys navn og mailadresse. 

Efter tilmelding modtager du en 
bekræftelse. 

  

Sammen er vi stærke 

 

 

 

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

Invitation til julemøde i Folkevirke 

 

Alle Folkevirkes medlemmer inviteres til 

julemøde den onsdag den  
25. november 2020 på Folkevirkes 
kontor i Kvindernes Bygning.  

Mødet starter klokken 14.00. Vi byder 
på gløgg og småkager i en julepyntet 

Emma Gad Sal. 
 

Det er efterhånden blevet en tradition, 
at vi inviterer en repræsentant fra et 
andet kristent trossamfund til at deltage 

vores møde.  
 

I år kommer den armenske præst – 
Fader Stepanos fra den Armenske Kirke i 
Danmark. Han har siden 2015 været 

ortodoks præst i den armenske kirke. 
Han skal som ortodoks præst forestå 

bl.a. gudstjenester for armenier i både 
Danmark og Norge, fordi han er den 
eneste præst for de to lande 

 

Den armensk-ortodokse kirke regnes for 

en af verdens ældste fra måske 301, 
hvor kristendommen blev officiel religion 
i Armenien efter at være besøgt af 

disciplene Bartholomæus og Thadæus. 
Den armenske kirke har bispesæder nær 

hovedstaden Jerevan og ved Beirut i 
Libanon og patriarkater i Istanbul og 
Jerusalem. Kirken har også et 

hovedsæde i Wien, som den danske del 
af den armenske kirke hører under. 

Den Armensk Apostolske Kirke i 
Danmark blev i 2005 godkendt af 
Kirkeministeriet. Det betyder, at en 

præst ansat af kirken kan foretage vielse 
med dansk juridisk gyldighed. 

De fleste armenier i Danmark bor i 

København og Odense, men Fader 
Stepanos bor sammen med sin familie i 
Odense – midt i landet. 

 
I Danmark er der omkring 2000 

armenere 
 
Den armenske kirke og folkekirken har 

særdeles tætte bånd. Danske 
missionsselskaber og armeniervenner 

har hjulpet under de store massakrer 
på armeniere begået af osmanniske 

tyrkere.  
 
I 1903 rejste den danske lærer Karen 

Jeppe (1876-1935) til en lille by, Urfa 
på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet, 

hvor hun underviste armenske børn. 
Efter et par år blev hun leder af 
børnehjem og skole. I 1894 var de 

osmanniske forfølgelser af det 
armenske folk begyndt, og de fortsatte 

op gennem 1. verdenskrig. Karen 
Jeppe hjalp de forfulgte, hvor hun 
kunne. 

 
Fra 1921 til 1927 var hun kommissær i 

Folkeforbundet, og det lykkes hende at 
befri 2000 armenske kvinder fra 
muslimske haremmer.  

I 1927 anerkendte den danske stat 
hendes arbejde ved at give hende en 

Kongelig Fortjenstmedalje i guld. 
 
Karen Jeppe døde af malaria i1935 i 

den syriske by Aleppo. 
 

Det er gratis at deltage i Folkevirkes 
julemøde, men send af praktiske 
årsager en forhåndstilmelding 

til folkevirke@folkevirke.dk, senest 
den 23. 11. så vi kan afpasse gløgg og 

juleknas til antallet af fremmødte. 

På gensyn i et julestemt Folkevirke! 

Annemarie Balle  

 

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

 

"Juleafslutning" 

 

Folkevirke Herning inviterer til foredrag 
med sang, mandag den 30. november 
2020, kl. 14.00-16.00 til juleafslutning. 

Med sang og musik. Vi synger sammen 

med præste- ægteparret Lise og Ebbe 
Fibiger samt hygger os med kaffe og 

julegodter 

Mødet 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. 

 

  

 

 

Mødet holdes i Kirkehuset ved Herning Kirke, 

Østre Kirkevej 1, Herning 

 

 

Folkevirke Landsorganisation 

 

 

Folkevirkes landsmøde afholdes 

den 15. og 16. april 2021 

 

 

 

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

