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Nyhedsbrev for marts 2023 

 

Vi sender her Folkevirkes nyhedsbrev med arrangementer i kredsene i marts 2023 og 
diverse informationer om andre arrangementer. 

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!  

 

Indhold i nyhedsbrev marts 2023: 

Arrangører Titel på arrangement(er) Side 

Folkevirke København Teaterstykke/Inden vi dør synger vi en sang     1 

Dansk Blindsamfunds Kvinder CRAFT psykologi     2 

Folkevirke Vesthimmerland Da landbolivet blev en by i provinsen     3 

Folkevirke Herning Generalforsamling     6 

Folkevirke Herning Mit liv med nedsat syn      6 

Folkevirke København Kursus: Data for begyndere      7 

Folkevirke Landsorganisation Landsmøde      8 

Folkevirke Landsorganisation Givende oplevelser venter i Estland …. 9 

 

Folkevirke København 

 

”Teaterstykke/Inden vi dør synger vi en sang” 

 

 
OBS OBS OBS - BEMÆRK 
Billetter til forestillingen skal  

tilmeldes senest den 2. marts 2023  
 

Det er en hidtil uhørt kabaret om livets 
granatchok, som man modtager på sin 
vej gennem livet.  

Hvordan ser livet ud når man er omkring 
de 50, og hvordan ser det ud når man er 

over 80?  
Hvad sker der, når synet pludselig 
svigter? Når det gør ond at stå ud af 

sengen? Holder man nogensinde op med 
at være forfængelig? Tænker frække 

tanker? Eller rase over egne dumheder? 
 
 

 
Folekvirke København arrangerer tur til  
Sorte Hest teater” 

 

 

Teaterstykket 
”Inden vi dør 

synger vi en sang 
 
På: Teateret Sorte 

Hest den 
18.11.2023,  

kl. 15.00. 

Pris 185,- 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Dansk Blindesamfund kvinder 

 

“CRAFT psykologi”. 

 

Invitation til et fantastisk foredrag 

om CRAFT psykologi. 
 
Lørdag den 4. marts 2023 afholder 

Dansk blindesamfunds kvinder sit årlige 
seminar og landsmøde weekend. Lørdag 

eftermiddags tema er: Hvorfor er det 
sundt at lave noget med sine hænder, 
som fx at strikke eller lave andet 

håndarbejde.  
 

Vi har fået fat i Anne Kirketerp, som har 
forsket i emnet og til dagligt afholder 
kurser i CRAFT. 

 

 
Anne Kirketerp 

 
https://annekirketerp.dk/craft-psykologi/. 
 

 

 Vi synes emnet er så relevant og 

spændende, at vi gerne vil delagtiggøre 
andre, så derfor vil vi gerne invitere jer.  
 

Foredraget foregår på Dansk 
Blindesamfunds ferie- og kursuscenter, 

Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 
7000 Fredericia. 
 

Arrangementet starter kl 13.30 og slutter 
omkring 17.30.  

 
Pris for deltagelse er 100 og inkluderer 
kaffe, kage og vand. 

Det er muligt at spise frokost for yderligere 

100 kr. den 4. marts 2023.   

Yderligere information og tilmelding til 
Susanne Tarp på 40 38 51 57 eller mail 

susanne.tarp@mail.dk 
 
Vi glæder os til at se jer! 

 
Susanne Tarp 

Medlem af Folkevirkes Forretningsudvalg 

 

 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
https://annekirketerp.dk/craft-psykologi/
mailto:susanne.tarp@mail.dk
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Folkevirke Vesthimmerland 

 

”Da landbolivet blev en by i provinsen” 

 

Mandag den 6. marts 2023, kl. 14.00-

16.00 afholder Folkevirke 
Vesthimmerland det sidste foredrag i 
denne sæson. 

 
Professor emeritus Johannes Nørregård 

Frandsen fra Syddansk Universitet 
kommer og holder foredraget  
 

”Da landbolivet blev en by i 
provinsen”. 

 
Hvis navnet og emnet lyder bekendt, er 
det ikke så mærkeligt, for vi har nemlig 

annonceret foredraget to gange før, men 
begge gange blev det aflyst på grund af 

Corona.  
 

Vi glæder os over, at det nu endelig kan 
lade sig gøre, for Nørregaard Frandsen er 
en meget populær og efterspurgt 

foredragsholder. Han har holdt foredrag i 
Farsø to gange tidligere, begge gange på 

Johs. V. og Thit Jensen Museet, sidste 
gang i anledningen af 150 års dagen for 
Johs. V. Jensens fødsel den 20. januar i 

år. 
 

Johannes Nørregaard Frandsen er 
oprindeligt uddannet landmand, men 
skiftede spor, tog studentereksamen, blev 

Cand.mag. i nordisk litteratur og startede 

sin karriere som underviser på forskellige 

højskoler. 
 
I 1984 blev han ansat på Odense 

Universitet (nu Syd-dansk Universitet) og 
blev senere professor i litteratur - og 

kulturvidenskab samt leder af 
Universitetets H.C. Andersen Center.  
 

 

 
Han har desuden skrevet en lang række 

bøger og artikler og har siden 1980 holdt 
foredrag over hele landet om landbokultur, 
litteratur og sprog.  

 
Mange vil også kende hans navn fra 

Kristeligt Dagblad, hvor han er 
klummeskribent. 
 

Foredraget gennemføres med økonomisk 
støtte fra Sparekassen Danmark (tidligere 

Jutlander Bank) 
 
Vi håber, der vil komme rigtig mange 

gæster til dette interessante historiske 
foredrag, som berører så at sige alle 

provinsbyer i Danmark, og som mange 
ældre borgere vil kunne genkende fra deres 

forældres og bedsteforældres fortællinger. 
Mød op og tag jeres nabo under armen - jo 
flere, jo bedre! 

 
Folkevirke Vesthimmerland siger tak for 

denne sæson - og på gensyn i september! 
 

 

 
Johannes Nørregård Frandsen 

 
Entre til arrangement: 90 kr. inkl. 

traktement. 

Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 
9640 Farsø 

 
 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Folkevirke i samarbejde med Kvinder i Musik og Kvindelige Kunstneres Samfund 

 

”Kvindestemmer 2023” 

 

Folkevirke har i samarbejde med Kvinder i 
Musik og Kvindelige Kunstneres Samfund 

sammensat et alsidigt program af meget  
høj kvalitet. 

Lørdag den 11. marts 2023, 
kl .11.30-16.00 

I Kvindernes Bygning - Spillestedet 

HOTEL CECIL, Niels Hemmingsens Gade 
10, 1153 København K 

Årets program ser således ud: 

11.30 Dørene åbnes. 

12.00 Kvindestemmer introduceres af 

kunsthistoriker og redaktør Lisbeth 
Tolstrup. 

12.15 Forfatter og sangskriver 
Annette Bjergfeldt 

Annette Bjergfeldt debuterede i 2020 med 

en vild og smuk saga fra Amager: 
”Højsangen fra Palermovej”, nu er oversat 

til 19 sprog. Annette Bjergfeldt fortæller 
klogt og humoristisk om sin skæve familie 
og dens originale kvinder, om skabertrang 

og kærlighedens mange ansigter. Hvad 
gør man, når man har bestilt en elefant 

og i stedet må få det bedste ud af den 
flodhest, man får? Om livets grundstød og 

mirakler. 

12.50 Katrine Grarup Elbo, violinist, 
komponist og performer 

Katrine Grarup Elbo kombinerer ofte 
improvisation, komposition, performance 

og installation. Hun er grundlægger af 
klangkollektivet We like We, det 
Berlinbaserede strygerensemble Toechter 

og performanceduoen La Mia Bella Sorella 
med solist ved Den Kongelige Ballet Astrid 

Grarup Elbo. Hun debuterede som solist 
på Castello del Valentino i Torino i Italien i 
2018 og fra solistklassen på Syddansk 

Musikkonservatorium i februar 2022. 

14.50 Malene Ravn, forfatter 

 

 

13.25 Forfatter Linda Lassen 

Forfatter Linda Lassen tager 

udgangspunkt i sin biografi om Martha 
Christensen ”De stille eksistensers 
stemme”, som udkom år. 

Martha Christensen var meget privat, 
så det har været en udfordring for 

Linda Lassen at finde noget om hendes 
liv. ” 
Linda Lassen vil fortælle om de temaer, 

som Martha Christensen skrev om, som 
stadig er aktuelle, og fortælle om 

oplevelser og erkendelser i sin 
research. 

14.00 Pause 

14.15 Jonna Pedersen, 
billedkunstner 

Jonna Pedersen undersøger, fortolker 
og dokumenterer kulturens spor og 
eksistens, ofte med humor. Hun 

interesserer sig for det, vi mennesker 
oftest holder op med at lægge mærke 

til, fx i en værkserie om nærvær, 
danske måltider, bylandskaber, 

moderne stilleben af emballager, omsat 
til maleri i en farvestærk palet. Hun 
arbejder med maleri, tegning, collage 

og digte og vil give indblik i sine 
tankerækker og sin kunstneriske 

proces. 

Det er i år 16. gang, at Kvindestemmer 

http://www.folkevirke.dk/
mailto:folkevirke@folkevirke.dk
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Malene Ravn mestrer både den korte 
roman, der dirrer af fortættet drama og 

den store historiske slægtsfortælling. Det 
psykologiske portræt af et menneske – 
især den unge kvinde eller den ensomme 

outsider – optager Malene Ravn. 
Denne eftermiddag vil Malene Ravn læse 

op fra sin seneste roman ”Hvor 

lyset er” og fortælle om relationen mellem 
den plagede og feterede billedkunstner 

Carl Fischer (1887-1962) og hans 
uundværlige hustru Ely – med Elys blik. 

 

15.25 Yael Acher, fløjtenist og 
komponist 

Yael Acher «KAT» Modianos 
værkfortegnelse inkluderer akustisk og 

elektroakustisk audio og multimedia inden 
for forskellige musikalske genrer.  
Hendes fløjteklang tilskrives æstetikken 

hos den franske klassiske fløjteskole, 
samtidig udfordrer hun de konventionelle 

koncepter for tonalitet, rytme, harmoni og 
melodi. 

Ved at blande hendes fløjte med effekter 

eller akustisk fløjte med elektroniske 
lydspor og video skaber hun en alsidig 

palet af lyd og performance udtryk. 

bliver præsenteret. 

Pris: 100 kroner. Billetter købes ved 

indgangen. 

Café: Der kan købes sandwich, kage, 
øl, vin, vand, te og kaffe. 

Se flere oplysninger om kunstnerne 
på www.folkevirke.dk 

Arrangører 

Folkevirke, Kvinder i Musik, Kvindelige 
Kunstneres Samfund og Dansk 

Blindesamfunds Kvinder. 

Yderlige info: 

Se flere oplysninger om kunsterne på 
folkevirke.dk 

Økonomisk støtte fra: 

 
Statens Kunstfond –  
Den Bøhmske Fond 
Kvindernes Bygning 

Dansk Musiker Forbund 
Folkevirke 

Kvindelige Kunstneres Samfund 
Københavns Kommunes Musikudvalg 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

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

 

”Generalforsamling” 

 

Til medlemmer af Folkevirke i Herning.
  
Der indkaldes til generalforsamling 

i Folkevirke, Herning 
 

mandag den 13. marts 2023 kl. 
14.00  
 

i Kirkehuset, Østre Kirkevej 1, Herning, 
 

med følgende dagsorden: 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret 

regnskab. 

4. Fastlæggelse af kontingent. 

Bestyrelsen foreslår uændret 

kontingent. 

5. Indkomne forslag.  

 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er  

Iben Brock (villig til genvalg) 

Tove Kattrup (villig til genvalg)  

7. Valg af revisor. På valg er 

Anette Bech (villig til genvalg) 

8. Valg af  

2 suppleanter til bestyrelsen.  

9. Valg af revisorsuppleant. 

10.Eventuelt 

 

 

Folkevirke Herning 

 

“Mit liv med nedsat syn”. 

 
Folkevirke Herning inviterer til 

spændende foredrag mandag den 
27. marts 2023, kl. 14.00-16.00. 

“Mit liv med nedsat syn”. 

Tidligere blindekonsulent Connie Ohrt 
fra Silkeborg fortæller meget muntert 

og glad om, hvad hun i sit liv har 
udrettet og deltaget i trods sit 

synshandicap. 

Mødet koster 40,00 kr. for medlemmer 
og 60,00 kr. for ikke medlemmer. 

Satserne er også gældende for 
pensionister. 

 
Møderne afholdes i Kirkehuset ved 

Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning 

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. 

 

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

 

”Kursus: Data for begyndere” 

Bliv dus med din pc! 
 

Folkevirke udbyder kursus om de mange muligheder på internettet og brug af it. 
Folkevirke tilbyder et kursus om mulighederne på internettet, brugen af it og en større 

fortrolighed i bruge af databehandling. Kurset er rettet mod nye og let øvede brugere af 
iPad og iPhone.  
 

Alle er velkomne også selvom man intet kender til it. Det vigtigste er, at man gerne vil 
lære noget om mulighederne og har lyst til at få større viden om it. 

 
Kurset holdes i på Folkevirke i Kvindernes Bygning den 14. og 28. marts 2023. Tredje 
kursusgang bestemmes af deltagerne på anden kursusdag. 

 
Kurset er gratis og der serveres kaffe eller te. 

Kurset er planlagt og afholdes af Kim Reinhard og Jeanne Bau-Madsen. 
 

Program: 
Første kursusdag den 14. marts 
2023, kl. 14.00-16.00 

 
Medbring eventuelt din egen iPad, 
iPhone.  

• Præsentation af grundlæggende 

funktioner som download af de 
mest basale apps som fx Mit ID, 

mobilbank, E-Boks, Min læge, 
Medicinkort, E-mail, Mobilepay, 
Sundhedskort og E-bogs læser. 

 
• Desuden fortælles om indkøb på 

nettet.  
 

• Sikkerhed ved brug af app, mail 

og net mm. 
 

• Evt. brug af allerede indkøbt 
hardware (iPad, iPhone osv.). 
 

• Hjælp til indkøb af billig iPad 
mm. hvis man ingen har endnu 

 

 Anden kursusdag den 28. marts 
2023, kl. 14.0-16.00 
 

• Erfaringer med alt det, der blev lært 
første kursusdag 

• Hvad fungerede, hvad fungerede 
ikke?  

• Drøftelse af almene problemer i 

plenum, herunder organisering af 
apps, sletning af apps, opdateringer, 

og hvorfor de er vigtige.  
• Hjælp til hver enkelt deltager.  
• Hjælp til det, som man evt. har købt 

siden første kursusdag 
 

Tredje kursusdag: For dem, der er 
blevet fanget af informationerne på 1. 
og 2. kursusdag, vil der blive afholdt en 

3. kursusdag om alt det sjove og 
kreative, som findes i app-verdenen 

 

Tilmelding på mail til 
folkevirke@folkevirke.dk.  
senest den 7. marts 2023 

 

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

”Landsmøde” 

Folkevirke inviterer til et par 

inspirerende dage i København.  

I dagene den 15. og 16. april 2023 
bliver der mulighed for at deltage i et 

par gode arrangementer, ligesom 
Folkevirke holder sit årlige landsmøde. 

Aktiviteterne kan opleves i et givende 

samvær med andre folkevirkebrugere. 

Det er altid godt at være med til 
oplevelser, som kan deles med andre  

og drøftes i et hyggeligt fællesskab. 

Foreløbigt program  
Den 15. april 2023  

Kl. 14.00 Kaffe og kage Derefter 
Landsmøde efter vedtægterne og debat. 

Kl. 17.30-19.00: Middag for egen 
regning.  

Kl. 19.30: Kulturel oplevelse.  
Folkevirke er ved at undersøge 

mulighederne for koncert eller teater.  

 

 Den 16. april 2023 

Kl. 11.00: Besøg og omvisning på den 
Hirschsprungs Samling 

Derefter fælles frokost for egn regning 

Mødemateriale – fyldig, skriftlig 

årsberetning, dagsorden og årsregnskab – 
sendes til de tilmeldte pr. mail  

medmindre andet aftales.  

Tilmelding til mødedagene senest den 31. 
marts til Folkevirke – gerne på mailen 

folkevirke@folkevirke.dk 

 

 

 

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

 

”Givende oplevelser venter i Estland” 

 

Folkevirke har gennem nogen tid 

været i gang med at genoplive 
Folkevirkes spændende ”rullende 

højskoler”. Det er rejser, hvor 
deltagerne ligesom på højskoler får 

mulighed for forskelligartede 
oplevelser rundt om i et større 

område eller land. 

Folkevirke har sammen med en af 

vores partnere i Estland tilrettelagt 
en tur til Estland i uge 35 (27.8) i 

2023. 

I skrivende stund er det kun de 

overordnede linjer, som ligger fast. 

Folkevirke har nogle 

hovedoverskrifter på de oplevelser, 

som venter. Det er bl.a. demokrati 

og kultur. 

Rejseplan 

Deltagerne flyver fra Københavns 
Lufthavn til Tallinn. Der bliver et par 

dages ophold i Tallinn, hvor 
deltagerne bl.a. skal besøge 

parlamentet og få mulighed for en 
kulturel oplevelse – koncert eller 

opera. 

 

 Derefter bliver der et par dages 

ophold i byerne Narva og Tartu, 
hvor deltagerne bl.a. skal besøge 

den hemmelige russiske by og på 

besøg i et russisk-ortodoks kloster. 

Sidste nat inden afgang tilbage til 

København bliver i Tallinn. 

Der planlægges en rejse med 
omkring 20 deltagere og med en 

pris på omkring kr. 7.500 for 
medlemmer og 8.000, for ikke 

medlemmer. 
Prisen dækker fly, 

hotelovernatninger og lokal 
transport. Desuden vil de fleste af 

turens måltider være indbefattet. 

Folkevirke vil meget gerne hurtigt 
have en tilkendegivelse af, hvem 

der vil være interesseret i at 
deltage i rejsen, så vi kan 

planlægge mere detaljeret sammen 

med vores estiske partner. 

En bindende 
tilmelding folkevirke@folkevirke.dk skal 

sammen med et depositum på kr. 
2.000 til Arbejdernes Landsbank: 

Regn. 5301 konto nr.: 0287753 
være Folkevirke i hænde senest 

den 1. april 2023. 

 

 

 

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

