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Portræt af et forretningsudvalgs medlem 

 

 

 

Annemarie Balle 
medlem af  

Folkevirkes forretningsudvalg 
 
 

 
 

Jeg hedder Annemarie Balle og er 67 år, 
uddannet journalist. 
 

I mine professionelle karrierer har jeg været 
ansat på dagblade – Kolding Folkeblad, 

Jyske tidende og Kalundborg Folkeblad – 
samt været redaktør for fagblade – Dansk 
VVS og HVAC Magasinet. I hele perioden har 

jeg i vid udstrækning også arbejdet som 
freelance journalist med fokus på erhvervs- 

og kulturstof samt foretaget en lang række 
rejser i udlandet – især til USA, Tyskland 
samt lande i Afrika (bl.a. på legater fra 

Danida). 
 

Siden 1984 har jeg desuden været redaktør 
af kulturtidsskriftet ”Folkevirke” og siden 
1996 formand for landsorganisation 

Folkevirke. 
 

Det var, som for så mange andre i 
Folkevirke, lidt tilfældigt, at jeg lærte 

Folkevirke at kende. Som ung journalist 
foretog jeg en screening af flere, mindre 
kulturtidsskrifter – heriblandt ”Folkevirke”.  

 
Den daværende redaktør – Kate Heilbo – 

havde på det tidspunkt brug for en vikar på 
redaktørposten. Vi faldt hurtigt i snak og 
havde gode debatter, så jeg slog til.  

I de følgende år afløste jeg flere gang, så da 
der var brug for et redaktørskifte, blev jeg 

foreslået til posten. Jeg sagde ja, da jeg var 
meget begejstret for Folkevirkes 
grundtanker. 

  

 

 

 

 

Det er jeg stadig, derfor har jeg fastholdt 

redaktørposten – og siden også været 
meget glad for formandsposten og 

samarbejdet med kredsbestyrelser og 
forretningsudvalg. 
 

Alle, som kender Folkevirke, ved, at der i 
årenes løb har været mange udfordringer, 

ligesom økonomien stadig kan give rynker 
i panden. Men med de mange ildsjæle 
landet over, så er det en stor glæde at 

være med i foreningsarbejdet og være 
med til at sikre, at Folkevirkes tanker kan 

leve videre i de mange aktiviteter, der 
arrangeres landet over. 
 

Folkevirke er et givende – og forpligtende 
– fællesskab, som det er en stor glæde at 

være en del af. Et fællesskab på tværs af 
de begrænsende rammer, som opleves i 
mange andre sammenhænge.  

Især på de større møder – regionale 
møder og det årlige landsmøde – er det 

herligt at møde medlemmer, som står 
rigtig tidligt op - kl. 04.30 - for at nå frem 

og være med i et større fællesskab, sådan 
som det skete den 22. april 2017 til 
landsmødet i København. 

 

 

 


