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Nyhedsbrev for oktober 2021 

 

Vi er tilbage med Folkevirkes nyhedsbrev og nye arrangementer i kredsene i oktober 2021.  

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 

”Stemmesedler – magt og demokrati” 

Landsformand for Folkevirke Annemarie Balle og næstformand Jeanne Bau- Madsen går et 
meget travlt efterår i møde med udstillinger og debatmøder under overskriften 
”Stemmesedler – om magt og demokrati”.  Selve udstillingen har man blandt andet kunne se 
på Aars Bibliotek i Kulturugen. 
   
 
Mandag den 4. oktober er vi så heldige 
at få besøg af dem her i Folkevirke 
Vesthimmerland.  
 
De vil give en nærmere redegørelse for, 
hvordan udstillingen er opstået samt vise 
eksempler på stemmesedler fra andre 
lande.  
 
Der stilles skarpt på de forskellige 
aspekter ved stemmeafgivning, og der vil 
blive mulighed for at deltage i en 
afstemning om ”den mest demokratiske 
stemmeseddel”. Debatmødet skal også 
ses som en optakt til det kommende 
kommunalvalg i november måned. 
 
Vel mødt til en spændende eftermiddag, 
hvor demokrati og folkestyre er under 
debat. 
 
 
 

 Arrangementet finder sted i tidsrummet 14.00 
– 16.15 i Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 
Farsø 
 
Pris: 90 kr. inkl. kaffe og kage 
 
 

 
Udstilling af stemmesedler – om magt og demokrati”.   

 

 

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

 

Projekt ”Stemmesedler – om magt og demokrati” 

”Stemmesedler – mere end et stykke papir”. 

Der er blevet samlet informationer om både danske og udenlandske stemmesedler, ligesom 
Folkevirke har dykket ned i de forskellige afstemningsregler, der findes verden over.  

Desuden har både Rigsarkivet og Folketingets Bibliotek været besøgt for at tage billeder af 
danske stemmesedler gennem årene. 

Midt på efteråret 2020 kunne researchen afsluttes, så Folkevirke kunne få trykt ca. 45 
plancher i A2-format – både informative plancher og plancher med stemmesedler fra ind- 

og udland.  

Desuden er der blevet udarbejdet forskellige stemmesedler, så deltagerne ved møder 
landet over bl.a. kan vælge den mest demokratiske stemmeseddel. 

 
 
Datoer for udstillinger og debatter findes 

på Folkevirkes hjemmeside/kalender. 
http://folkevirke.dk/kalender/ 
 

Folkevirke har udgivet et blad om emnet.  
Det er nr. 3 75 årgang - 2020. 

 

 
 

 

 
Læs her oktober/november måneds 
udstillinger og debatmøder: 

• 13. september-15. oktober  
udstilling i Rønde bibliotek med 
debatmøde den 5. oktober2021,  

kl. 14.00. 

• 20. september til 1. oktober på  

Struer bibliotek med debatmøde  
den 30. september, kl. 19.00. 

• 4. oktober i Folkevirke 

Vesthimmerland debatmøde kl. 
14.00-16.15. 

• 4. til 29. oktober på Kalundborg 
bibliotek med debatmøde den 11. 
oktober, kl. 17.30-19.30 

 
• 25. oktober til 6. november 

udstilling Lolland bibliotek, Søvej, 
Nakskov med debatmøde 4. 
november, kl. 16.30-18.30.  

 
• 1. til 19. november på Hjørring 

bibliotek med debatmøde den 9. 
november, kl. 19.oo  

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

 
"Jeg vil have ret til at fejle" 

 
Folkevirke Herning inviterer mandag 
den 11. oktober 2021, kl. 14.00-16.00 
til foredrag –  

“Jeg vil have ret til at fejle”. 

Domprovst Gerda Neergaard Jessen tager 

på en underholdende og tankevækkende 
måde et kraftigt livtag med det perfekte 
menneske, som ikke vil fejle. 

En hyldest til mennesket, der har set i 

øjnene, at man er fuld af fejl. 

Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer og 
60,00 kr. for ikke medlemmer. Satserne 
er også gældende for pensionister. 

 

 Møderne afholdes i Bethania, Torvet 9, 
7400 Herning 

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. 

 

 
Gerda Neergaard Jessen  

 

Folkevirke Herning 

 

"Om Etisk råd og om Anker Fjords historie" 
 
Folkevirke Herning inviterer mandag 

den 25. oktober 2021, kl. 14.00-16.00 
til foredrag. 

Hospicechef på Anker Fjord Hospice, 
Herdis Hansen fortæller om sit arbejde i 

Etisk råd og om Anker Fjords historie og 
dagligdag. 

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. 

 Møderne afholdes i Bethania, Torvet 9, 

7400 Herning 

 
Herdis Hansen 

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

 
”Min kunst, mit liv” 

 
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 

foredrag mandag den 1. november 
2021 kl. 14 – 16.15 i Farsø Sognegård 

Emne: Min kunst, mit liv. 

Foredragsholder: Glas- og billedkunstner 
Astrid Munck 

Astrid Munck vil fortælle om, hvordan 

hendes opvækst i Afrika og senere på et 
hjem for hjemløse mænd præger hendes 
livssyn, og den kunst hun skaber hver 

dag. Johannes Munck, der er Astrids 
oldefar, startede Møltrup 

Optagelseshjem. Historien om Møltrup 
vil fylde en del af historien denne dag. 

Pris: Entre og kaffe og kage 90,- kr. 

 

    

   Astrid Munck s kunst 
 

Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640 
Farsø  (Link til kort) 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.findvej.dk/S%C3%B8vej%203,%209640%20Fars%C3%B8
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Folkevirke København 

 
”Rundvisning på Frilandsmuseet” 

 
Folkevirke København inviterer til en 
spændende bondegårdsrundvisning på 
Frilandsmuseet  

 
søndag den 7. november 2021, kl. 

10.30. 
 
Der vil være en times rundvisning fra kl. 

11,00 
 

Entre for voksne 50,- kr. og gratis for 
børn under 18 år. 
 

Frokost egen regning 
 

Adresse: Frilandsmuseet, Kongevejen 
100, 2800 Lyngby 

 
Bindende først til mølle tilmelding til 
folkevirke@folkevirke.dk senest den 26. 

oktober 2021 oplys venligst navn og  
antal personer/børn.  

 
Betaling til Folkevirke på dagen. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

  
Stationsbyen 

 

 
 
Frilandsmuseet er et af verdens største og 
ældste frilandsmuseer med mere end 100 

bygninger fra hele landet. Museet åbnede i 
1897 som en bygningsafdeling af Dansk 
Folkemuseum, og i 1920 kom det under 

Nationalmuseet. 
 

 
Haver og landskaber 

 

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

