Nyhedsbrev for oktober 2022
Vi sender her Folkevirkes nyhedsbrev og nye arrangementer i kredsene i oktober 2022.
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 oktober 2022:
Arrangører

Titel på arrangement(er)

Side

Folkevirke København

Aflyst rundvisning Politimuseet

1

Folkevirke Herning

Heksen fra Fjaltring

2

Folkevirke Vesthimmerland

Det digitale menneske

2

Folkevirke Herning

Musikeftermiddag med sanger og musiker

3

Folkevirke Vesthimmerland

Den nye højskolesangbog

3

Folkevirke København

Aflysning af rundvisning på ”Politimuseet”
Folkevirke København må desværre
aflyse rundvisningen på Politimuseet
på grund af for få tilmeldinger.
Søndag den 9. oktober 2022,
kl. 9.00-11.00
.
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Folkevirke Herning
“Heksen fra Fjaltring”
Folkevirke Herning inviterer til
spændende foredrag mandag den 10.
oktober 2022, kl. 14.00-16.00.
“Heksen fra Fjaltring”. Journalist og
forfatter Knud Jakobsen tager
udgangspunkt i sin bog af samme navn
og fortæller en barsk og sandfærdig
historie fra 50-erne om en stedmors
behandling af sine stedbørn.

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 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

Forfatter Knud Jakobsen

Folkevirke Vesthimmerland
”Det digitale menneske”
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til
foredrag mandag den 10. oktober
2022, kl. 14.00 – 16.00

Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640
Farsø

Foredragsholder: Historiker, dr. phil.
Michael Böss
Emne: Det digitale menneske –
menneskeværd i ensomhedens tid.
”Engang var hunden menneskets bedste
ven, i dag er det mobiltelefonen. Vi
stryger den nænsomt med fingrene
mange gange hver dag, lader den
overvåge vores helbred, planlægge vores
tid og passe vores børn”.
Entre til arrangement: 90 kr. inkl.
traktement.

Michael Böss
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Folkevirke Herning
"Musikeftermiddag med sanger og musiker"
Folkevirke Herning inviterer til
spændende foredrag mandag den 24.
oktober 2022, kl. 14.00-16.00.
Musikeftermiddag med sanger og
musiker Ole Jørgensen fra Herning.
Han vil sammen med sin pianist
underholde med fællessang og
solosang krydret med gode
fortællinger.

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.

Ole Jørgensen

Folkevirke Vesthimmerland
”Den nye højskolesangbog”
Folkevirke Vesthimmerland inviterer til
foredrag og sang
mandag den 31. oktober2022,
kl. 14.00 – 16.00

Sted: Farsø Sognegård, Søvej 3, 9640
Farsø.
Entre til arrangement: 90 kr. inkl.
traktement

Oplægsholder: Sanger og organist
Anette Kjær
Emne: Den nye højskolesangbog. Hvad
kom med? Hvad forsvandt?
Højskolesangbogen og den danske sang
har for Anette Kjær altid været en
hjertesag, og det har ført til mange års
studier, der i foredragene forener sig med
hendes musikalske baggrund og store
formidlingsglæde.

Anette Kjær
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