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Nyhedsbrev for januar 2023 

 

Vi sender her Folkevirkes nyhedsbrev med arrangementer i kredsene i januar 2023. 

Vi ønsker alle et godt nytår!  

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 januar 2023: 

Arrangører Titel på arrangement(er) Side 

Folkevirke Vesthimmerland Eksistensfilosofisk værktøjskasse     1 

Folkevirke Landsorganisation Inspirationsdag – Grib en ballon     2 

Folkevirke Herning En spændende vandrehistorie     3 

Folkevirke Herning 33 år som fængselsbetjent på godt og ondt     3 

Folkevirke København 

Folkevirke København 

Museum Gl. Strand rundvisning  

Kursus i data for begyndere 

    4 

    4 

 

Folkevirke Vesthimmerland 

 

”Eksistensfilosofisk værktøjskasse” 

 

Folkevirke Vesthimmerland inviterer til 
det første foredrag den 9. januar i 2023 

med titlen  

”Eksistensfilosofisk værktøjskasse” 

v/pensioneret lektor i dansk og filosofi, 
Ole Wøide, Arden. 

Eksistensfilosofi, også kaldet 

eksistentialisme, handler om livets 
store, eksistentielle spørgsmål, som de 

fleste af os ikke spekulerer så meget 
over i hverdagen, men som på en eller 
anden måde ligger i vores 

underbevidsthed livet igennem.  

Eksistensfilosofiens fader var Søren 

Kierkegaard, og 80 år senere 
videreførte den tyske filosof Martin 
Heidegger hans tanker I dag kan vi 

bruge deres forståelse af livet, angsten 
og døden til at forstå vores eksistens -  

 også i krisetider, som skaber rum til 
eftertanke. 

Forhåbentlig kan foredraget sætte vores 
egen tilværelse ind i et større, alment 

perspektiv, eller måske tolker vi det på 
forskellige måder, så det giver mening 
for os hver især personligt. - Måske er 

der nogle ”guldkorn” til os alle, så kom 
og vær med! 

 

 

 

Sted: Farsø Sognegård, 
Søvej 3, 9640 Farsø.  

Entre til arrangement: 
90 kr. inkl. traktement. 

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

 

”Inspirationsdag – Grib en ballon” 

 

 
Folkevirke inviterer til en gratis 
inspirationsdag tirsdag den 10. januar 

2023 kl. 9.30-18.00 på Folkevirke, Niels 
Hemmingsens Gade 10, 1153 København 
K 

Folkevirke ønsker i løbet af dagen at give 
deltagerne mulighed for at sætte sig selv 

og andre i spil og være med til at få mere 
viden om, hvordan man kan skabe mere 
opmærksomhed om sine arrangementer. 

Folkevirke har valgt, at denne debat- og 
inspirationsdag skal forløbe på en ny 

måde, så vi sammen kan komme ud over 
rampen og få fortalt om vores aktiviteter 
på en mere vedkommende måde. 

I Folkevirke betyder den åbne dialog og 
det personlige engagement meget. Det er 

værdier, som Folkevirke vil sætte i 
centrum også på denne dag. 

  

Program 

Kl. 9.30-12.30 Rådgiver inden for 

strategisk kommunikation, 
forandringsledelse og 
organisationsudvikling Tine Faurby lægger 

op til debat og arbejde i workshop under 
overskriften Hvorfor kom der ikke 

nogen?  

Det er et oplæg om, hvad det er andre 
leder efter, deltager i eller køber, og 

hvordan man ”sælger sine løsninger” til 
andre. Et indspark til at trække kunder 

ind i butikken for at se på 
”Folkevirkes”/eller egne aktiviteter. 

Tine Faurby har fokus på, at forandringer 

bliver til resultater og adfærd i den 
virkelige verden. 

 

 

 

 

 
Tine Faurby 

 

Kl. 12.45-13.45 Frokost 

Kl. 14.00 – 16.00 Tidligere lektor ved 
pædagoguddannelsen, forfatter Benedicta 
Pécseli lægger op til debat ud fra 

overskriften ”Venskabet som 
demokratisk dannelse” 

Benedicta Pécseli fortæller om værdien i at 
stifte og passe på venskaber. Desuden 

kommer hun ind på foreningers muligheder 
for at skabe rammerne for dannelse af 
venskaber. 

 
Benedicta Pécseli 

 
Kl. 16.00-16.15 Kaffe/te 

Kl. 16.15 – 17.30 Fremlæggelse af ideer og 

opsamling på dagen. 

 

Deltagelse i dagen er gratis. 
  
Bindende tilmelding senest den 5. januar 

2023. 
 

Tilmelding på folkevirke@folkevirke.dk 

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

 

”En spændende vandrehistorie” 

 

Folkevirke Herning inviterer til 
spændende foredrag mandag den 16. 
januar 2023, kl. 14.00-16.00. 

“En spændende vandrehistorie”. Lilly 
Krarup fortæller om 700 km på 

“apostlenes heste” ad den 1000 år 
gamle pilgrimsrute fra Camplona til 
Santiago de Compostela. 

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 Kirkehuset ved 
Herning Kirke, Østre Kirkevej 1, Herning 

 

 
Lilly Krarup 

 

Folkevirke Herning 

 

“33 år som fængselsbetjent på godt og ondt”. 

 

Folkevirke Herning inviterer til 
spændende foredrag mandag den  

30. januar 2023, kl. 14.00-16.00. 

“33 år som fængselsbetjent på godt og 

ondt”. Tidligere fængselsbetjent Lis Vig 
fortæller om Kriminalforsorgen og om sine 
oplevelser med de indsatte.  

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 Kirkehuset ved Herning Kirke, 
Østre Kirkevej 1, Herning 

 

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

 

”Kunstmuseet Gl. Strand” 

Folkevirke København inviterer torsdag den 

2. februar kl. 17.00: til Kunstforeningen Gl. 

Strand, Gl. Strand 48, København udstilling 

og der er:  

Rundvisning på udstillingen ”Stepping 

Out! Female Identities in Chinese 

Contemporary Art præsenterer en 

mangfoldighed af stemmer fra Kinas 

samtidskunstscene gennem de sidste 

30 år. Udstillingen viser værker af 26 

førende kvindelige kunstnere, der på 

tværs af udtryksformer og 

generationer udfordrer et 

mandsdomineret samfund og gennem 

kunsten kræver deres plads.  

 
Herigennem bliver udstillingen et 

vigtigt vidnesbyrd om Kina de 

seneste tre årtier 

Tilmelding til folkevirke@folkevirke.dk 

senest den 27. januar – Pris: 75,00  

Børn og unge under 16 år gratis. 

 

 

 

Folkevirke København 

 

Til orientering: Kursus i data for begyndere (tre eftermiddage i løbet af foråret) 

Folkevirke tilbyder et kursus i databehandling for nye og let øvede brugere af iPad og 

iPhone. Kurset holdes i Emma Gad mødelokale i Kvindernes Bygning tre eftermiddage i 
løbet af foråret. 

Datoer og tilmelding kan ses på Folkevirkes hjemmeside og i nyhedsbrevet senere. 

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

1. Kursusdag: Medbring evt. iPad, iPhone. Men man er også velkommen, selvom man 
intet kender til IT (men gerne vil lære). Præsentation af grundlæggende funktioner 
som download af de mest basale apps såsom Mit ID, mobilbank, E-Boks, Min læge, 

Medicinkort, E-mail, MobilePay, Sundhedskort og E-bogs læser. Desuden 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 intet har 
endnu. 

2. Kursusdag: 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. 
Hjælp til det man evt. har købt siden første kursusdag  

 
3. Kursusdag: For dem der er blevet fanget af kursus 1&2 vil der, hvis der tilslutning til det, 

blive afholdt en 3. kursusdag om alt det sjove, kreative og det, der findes i appverdenen. 

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

