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Velkommen til nye nordiske oplevelser 

 

Velkommen til en ny sæson i 
Foreningen Norden 

Den dejligste morgen i tusinde år. 

Sådan begyndte en sang. Vi kan synge 

det mærkeligste år, vi har oplevet, da 

coronaen bed sig fast. 

Vi har glædet os til at komme i gang 

igen. Halvdelen af sidste års program 

blev gennemført med diverse 

restriktioner. Den anden halvdel blev 

aflyst, så den har vi genbrugt, og 

fællesudflugten mellem Foreningen 

Norden og Grænseforeningen er atter 

på programmet. 

Der er meget, der skal indhentes både 

lokalt, nationalt og globalt. Flere 

idrætsforeninger og kulturelle 

foreninger mister medlemmer, da 

arrangementer ikke kunne holdes, 

Norden mangler at vælge en formand, 

da repræsentantskabsmødet blev 

udskudt, og rejser mellem de nordiske 

lande har ikke været mulig. 

Vi håber at se jer til vores 
arrangementer. Der er brug for, at vi i 
fællesskab kommer i gang igen. 

Alle er velkomne. 

Mange nordiske hilsner                                         
Bestyrelsen                                                      

 
Bestyrelsen i Foreningen NORDEN i 
Silkeborg 
 
Formand  
Grethe Svendsen 21779110                                 
grethesvendsen15@gmail.com 
 
Næstformand 
Ellen Randrup Østergaard  
8684 6906/2684 6906 
randrupellen@gmail.com 
 
Sekretær og kontakt til biblioteket 
Margit Søby 61669670 
margitsoeby@mail.dk 
 
Regnskabsansvarlig 
Bent Juel Jensen 23246607 
bjuel@fiberpost.dk 
 
Programudvalg 
Ole Borgå 46492204 
ole-inger@mail.dk 
 
Ad hoc 
Steen A. Lauritzen  20913089 
sal.steenlauritzen@gmail.com 
 
Ad hoc 
Terkel Berg-Sørensen 23457055 
terkel_berg_soerensen@dukamail.dk 
 
Ad hoc 
Anne Marie Hansen 20784713 
Annemarie.hansen@gmail.com 
 
 

mailto:randrupellen@gmail.com
mailto:margitsoeby@mail.dk
mailto:bjuel@fiberpost.dk
mailto:ole-inger@mail.dk
mailto:sal.steenlauritzen@gmail.com
mailto:terkel_berg_soerensen@dukamail.dk
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Programoversigt 2021- 2022 

  
 

Torsdag d. 19. august 2021   
Kl. 13 

Fællesudflugt: I Svend Grathes fodspor 
Arr.: Norden Kjellerup 

 
Torsdag den 9. september 2021  

kl. 19.00 
Med tog gennem Norden 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Foreningen Norden 

 
Torsdag den 28. oktober 2021  

kl. 19.00 
        Kan Rigsfællesskabet holde  
       til presset fra stormagterne? 

Silkeborg Højskole 
Arr.: Silkeborg Højskole og Foreningen 

Norden 
 

Mandag den 15. november 2021  
kl. 19.00 

Skumringstimen – Drømme og 
længsler i Norden 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Foreningen Norden 

 
Torsdag den 2. december 2021 

kl. 19.00 
Sangaften 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.:  Foreningen Norden 

 

           Torsdag den 13. januar 2022  
kl. 18.00 

Nytårskur - Gule ærter 
Underholdning ved Ungdomskoret ved 

Linå og Sejs-Svejbæk kirker 
Medborgerhuset, Silkeborg 

Arr.: Foreningen Norden 
 

Søndag den 23. januar 2022 
Kl. 15 

Koncertforedrag 
Det Grønlandske Hus, Århus 

Arr.: Århus Kredsen 
 

Torsdag den 24. februar 2022  
kl. 19.00 

Besøg på Silkeborg Vandværk 
Arr.:  Foreningen Norden 

 
Torsdag den 10. marts 2022  

kl. 18.00 
GENERALFORSAMLING 

Kl. 19.00: Medlemsmøde 
Lars Barfoed 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Foreningen Norden 

 

23. marts - 25. marts 2022  
Tranetur til Trollhättan og Gøteborg 

 Arr.: Foreningen Norden 
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Læsekredsene i Silkeborg  sæson 2021-2022   

Alle møder afholdes på Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 

Der læses litteratur af nordiske forfattere af både nyere og ældre dato. Det aftales 

med deltagerne, hvilke bøger der læses i løbet af sæsonen. Alle læser den samme 

bog, og vi diskuterer 1 bog pr. gang. Bøgerne udleveres/afleveres på møderne.                                                      

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage,                                                                                                                   

blot lysten til at læse og til at diskutere den læste bog med andre.                                                                             

Vi tilbyder et eftermiddagshold (hold1) og et aftenhold (hold2).                                                                

Deltagelse er gratis og ikke betinget af medlemskab af Foreningen NORDEN.                                                        

Ønsker man kaffe/te, købes dette på Medborgerhuset. 

 

Hold 1       

Bogafhentning på Medborgerhuset 

 19. august kl. 14 -15.                          

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 14.00                     

Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 14.00                              

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 14.00                                                       

Torsdag d. 9. december 2021 kl. 14.00                                                                                                                                                                                                                                                               

Torsdag d. 6. januar 2022 kl. 14.00                               

Torsdag d. 3. februar 2022 kl. 14.00                         

Torsdag d. 3. marts 2022 kl. 14.00                                          

Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 14.00                                                                                                                                                                                     

Kontaktperson                                                       

Inger Højlund                                                     

Tlf. 46492204      

 ole-inger@mail.dk 

 

Hold 2    

Bogafhentning på biblioteket fra                                                                      

13. august  

Torsdag d. 16. september 2021 kl. 19.00                                                  

Torsdag d. 14. oktober 2021 kl. 19.00                              

Torsdag d. 11. november 2021 kl. 19.00                                                       

Torsdag d. 9. december 2021 kl. 19.00                                                                              

Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19.00                               

Torsdag d. 10. februar 2022 kl. 19.00                         

Torsdag d. 17. marts 2022 kl. 19.00                                          

Torsdag d. 7. april 2022 kl. 19.00                           

Kontaktperson                                                       

Yvonne Eiegod Hansen                                                   

Tlf. 24635239     

yeiegod@gmail.com 

 

 

mailto:eiegod@gmail.com
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Medlemsmøder efteråret 2021 
 

 
Torsdag den 19. august kl. 13 - ca. 17. 
 

 
  
Fællesudflugt med Foreningen Norden i Silkeborg samt Grænseforeningen i 

Silkeborg-Hammel. 

I Svend Grathes fodspor. Middelalderens magtkampe. 

Kom med på en vandring tilbage til Danmarks middelalder, hvor blodige slag, 

luskede intriger og bitre magtkampe satte dagsordenen. 

Marianne Hougaard, Blicheregnens Museum, står for vandring og fortælling. 

Vi mødes på A 13, Sdr. Knudstrup rasteplads. Der vandres til Kong Knaps dige og 

tilbage til bilerne. Vi kører til parkeringspladsen ved Grågård, ser Thor Langes 

mindesmærke over Kong Svend og hører om hans endeligt. 

Derefter kører vi til Hærvejsherberget i Thorning, hvor der er kaffe/the og kage.  

Interesserede kan se kirken med Havsteen-Mikkelsens altertavle. 

Tilmelding senest tirsdag den 10. august  

til Ellen Andersens e-mail: em-tw.andersen@fiberpost.dk  

eller på telefon:  86880689 / 28690689 

Ønkes der fællestransport fra Silkeborg kontakt Grethe Svendsen på  21779110 

Pris: 75 kr. inkl. kaffe/te og brød 
Arr.: Foreningen Norden, Kjellerup 
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Torsdag den 9. september kl. 19 
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
På togtur gennem Norden 
 
 

           
 

At rejse med tog er ikke alene en klimavenlig, men også en yderst behagelig og 

afslappende rejseform med helt anderledes muligheder for oplevelser end på en 

traditionel bilferie. Det oplevede journalisten og forfatteren Jens Utoft fra Skive for 

første gang sammen med sin hustru i 2017, hvor de med udgangspunkt fra Mora i 

Sverige over 10 dage gennemførte end ca. 2.500 km lang rundrejse gennem Sverige 

og Norge, fortrinsvis med tog med ophold undervejs på lokale hoteller. 

Oplevelserne og de mange fotos og videoklip fra turen danner udgangspunkt for 

foredraget. 

Turen var en færdigpakket rejse, tilrettelagt af det svenske veteranbaneselskab 

Inlandsbanan. 

 Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød                                                                                       
 Arr.: Foreningen Norden 
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Torsdag den 28. oktober kl. 19.00 
Mødested: Silkeborg Højskole 
 
Kan Rigsfællesskabet holde  
til presset fra stormagterne? 

 

                 
 
For 20 år siden var Færøerne ved at løsrive sig fra Rigsfællesskabet med Danmark og 

Grønland. 

 

Det nuværende folketingsmedlem for det færøske Socialdemokrati Sjurdur Skaale  

(f. 1967) var dengang embedsmand, senere journalist og satiriker på tv. Det tegnede 

dengang til et tillidsbrud, da færingerne ønskede en selvstændig stat, og 70 % af 

danske vælgere ønskede færingerne ud af riget. I forvejen står Færøerne sammen 

med Grønland uden for EU. 

  

Sidste år udgav Sjurdur Skaale en bog, der viser, hvordan man på Færøerne opfatter 

Rigsfællesskabet, hvad der holder det sammen, og hvad der kan true det - et aktuelt 

emne i en tid, da Grønland truer med fuld selvstændighed, og stormagter 

samtidig viser stor interesse for Arktis og Nordatlanten. 
  

 Det er gratis at deltage. Højskolen serverer kaffe.                                                                              
 Arr.: Silkeborg Højskole og Foreningen Norden 
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Mandag, den 15. november kl. 19.00                                                                                                                  
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
Skumringstime: Drømme og længsler i Norden 
 
Højtlæsningsbøgerne 2021 

                   
 

I år indbyder Nordisk Litteraturuge børn og voksne til et højtlæsningsarrangement 

med drømme og længsel som tema. Den seneste tid har været præget af øget 

distance og lukkede grænser. Hvis der er noget som forener mennesker over 

landegrænser, så er det drømme og længsel. Hvad vi drømmer om og længes efter 

kan være uendelig mange, men følelserne er universelle. Litteraturen har altid 

kunnet hjælpe med at lade os drømme.  

Drømme og længsel i årets højtlæsningsbøger 

I den klassiske roman Katrina af Sally Salminen lærer vi den unge Katrina at kende. 

Hun lokkes ind i et ægteskab med en fattig sømand, ved at han tegner et 

forskønnet drømmebillede af parrets fremtid sammen. Historien om Katrinas liv er 

en stærk skildring af en ålandsk kvindes skæbne som gennem årene er blevet læst 

og elsket af mange. 

 

Efter oplæsning af aftenens tekst, håber vi på at få en repræsentant fra Det 

Grønlandske Hus i Århus til at komme med sit bud på emnet. 

 

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød                                                                                    
Arr.: Foreningen Norden   
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Ingrid og Børge Blans ungdomsrejselegat 
 
Foreningen NORDEN, Silkeborg-afdeling administrerer et ungdomsrejselegat, givet 
af Ingrid og Børge Blans, Silkeborg. Legatet kan tildeles unge og gives fortrinsvis 
til følgende formål: 
 Til deltagelse i kurser, lejrskoler og Nordjobb-praktik i 

Foreningen NORDEN-regi. 
 Til ungdomsaktiviteter, hvor der deltager 

skoler/foreninger, primært fra de nordiske venskabsbyer. 
 

Ansøgninger behandles løbende og fremsendes til foreningens formand.  
           
 

 
Torsdag, den 2. december kl. 19.00                                                                                                                  
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
Sangaften med Marianne  Hougård og Freddy Dencker 
 

                         

Fællessangen er igen vendt tilbage, så I kan glæde jer til en hyggelig aften under 

kyndig ledelse af Marianne og Freddy. Vi skal synge en god blanding af årstidens 

sange, julesange og aftensange. Måske skal vi lære et par sange fra den nye 

højskolesangbog. 

Pris: 50 kr. inkl. gløgg og æbleskiver                                                                                      
Arr.: Foreningen Norden 
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Medlemsmøder foråret 2022 
 

 

Torsdag den 13. januar kl. 18.00                                                                                                                                
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
Nytårskur med gule ærter  
Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter. Derefter serveres der kaffe med 
æblekage.                                                                     
Kl. 20.00: Lader vi os underholde af Ungdomskoret ved Linå og Sejs-Svejbæk 
kirker 

                                  
 
Ungdomskoret ledes af organist/korleder Bo Horsevad og består af ca. 15 piger i 

alderen 12-20 år fra Linå og Sejs-Svejbæk sogne. Pigerne har typisk gået i spirekor 

og juniorkor i enten Linå eller Sejs-Svejbæk kirke, inden de bliver en del af det 

fælles ungdomskor. I det ugentlige korarbejde vægtes det sociale samt tillid og 

tryghed lige så højt som arbejdet med selve musikken. Når man føler sig tryg, kan 

man synge mere frimodigt! Koret medvirker ved gudstjenester og andre 

arrangementer ved begge kirker og nyder også at komme “ud af huset”, når 

lejligheden byder sig. 

 
Tilmelding: Grethe Svendsen  21779110 eller grethesvendsen15@gmail.com                        

- senest 5. januar 
Pris: 200 kr. inkl. 1 øl/ vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og 
underholdning 
Arr.: Foreningen Norden 
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Foreningen NORDEN Århuskreds arrangerer: 
 

"O at være en Høne - En hyldest til Tony Vejslev & Frank Jæger"  
 

Koncertforedrag med Tom Frederiksen, Finn Olafsson & Torsten Olafsson 
søndag den 23.januar kl.15.00 i Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52C i 
Århus! 

 

 
 

 

 

Ved koncerten spiller trioen både kendte og mindre kendte af disse sange og 

fortæller både muntert og mere alvorligt om Tony Vejslev og Frank Jægers 

mangeårige kreative samarbejde.  

 

Komponisten Tony Vejslev satte i alt 31 af ungdomsvennen Frank Jægers fineste 

digte i musik, flertallet af disse i perioden ca. 1945 til 1953.  

Mange af sangene er siden blevet folkeeje: Seks af de mest iørefaldende af dem 

har siden 1974 været repræsenteret i Højskolesangbogen.  

 

Entré inkl. kaffe og kage kr. 50,- 
 

Tilmelding senest tirsdag den 18.januar til Arne Nielsen 
arne.nielsen@stofanet.dk  
eller tlf. 26751379  

 

 

mailto:arne.nielsen@stofanet.dk
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Torsdag den 24. februar kl. 19.00     
Mødested: Silkeborg Vandværk  v/Museum Jorn      
   

 
 
 
Silkeborg Forsyning - ud til forbrugerne og tilbage til naturen 
  
De nordiske lande har været langt fremme m.h.t. miljø- og klimeindsatser. Men 

hvad gør landets Outdoor hovedstad, som har en høj prioritering af 

resursebevidsthed og cirkulær økonomi? 

  

Silkeborg Forsyning har ansvaret for forsyning af drikkevand og varme samt 

håndtering af spildevand og affald. 

Denne aften vil Leder Strategiimplementering og bæredygtighed Birgitte Koch og 

Fagleder, Vand Karl-Ejner D. Nielsen fra Silkeborg Forsyning fortælle om 

forsyningens arbejde og planer, og hvorfra man henter inspiration og viden.  

Desuden vil der være mulighed for at se Gudenå Vandværk. 

                                                                                                            
 

Det er gratis at deltage.  
Arr.: Silkeborg Forsyning og Foreningen Norden 
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Torsdag den 10. marts kl. 18.00                                                                                                                     
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
Generalforsamling iflg. vedtægterne                                                                              
Foreningen er vært ved en vand/øl      
 
                              
 

 Kl. 19.00   
 
 

 
 

 
Efter generalforsamlingen er der foredrag ved tidligere minister Lars Barfoed. 
Han har en stor viden om Foreningen Norden og forventes valgt i august som 
formand på repræsentantskabsmødet i Åbenrå. 
 

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød                                                                                       
Arr.: Foreningen Norden 
 

 

 
 
 

Mandag den 14. marts 2022 kl.19.30 i Lunden: 

Generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, tidligere kulturminister Elsebeth 
Gerner Nielsen: ”Folkelige fællesskaber. Fra hver for sig til samfund” 

Arr.: Silkeborg Højskoleforening 
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23. marts - 25. marts  
Tranetur til Trollhättan og Gøteborg 
 

              

 

På deres vej fra deres overvintringssteder i Europas sydligste egne og det nordlige 

Afrika, flyver traner i titusindvis nordpå mod ynglepladserne i Midt- og Nordsverige. 

Den lange tur kræver – selv for disse yndefulde flyvere - et hvil, hvilket tranerne 

hvert år holder ved netop Hornborgasøen i Västergötland.  Et helt enestående og 

spektakulært årligt tilbagevendende ”indslag” i tranernes naturlige cyklus er den 

såkaldte ”tranedans”. På markerne rundt om Hornborgasøen kan man hvert år i 

marts og april se titusindvis af traner, der vækker opsigt med en helt særlig dans og 

speciel sang. Det er et af naturens mest fantastiske skuespil, der udspiller sig her.   

Dag 1 – Ankomst til Trollhättan 

Turen går til Frederikshavn, hvorfra vi sejler til Göteborg. Herfra fortsætter turen 

nordpå langs den svenske vestkyst – langs Göta elven og til Trollhättan. Trollhättan-

kanalen er lige som resten af Göta-kanalen et enormt bygningsværk på grund af de 

store højdeforskelle. 10 km gravet kanal og otte sluser skulle der til, før man kunne 

sejle direkte fra Vänern til Göteborg. 

Dag 2 – Traner og Hornborgasøen 

Efter meget tidlig morgenmad er der afgang til Naturum Centret, der ligger 

naturskønt placeret ved det bedste udsigtspunkt over Hornborgasjön. Selve søen er 

ca. 10 km lang og 2-3 km bred, i alt omkring 35 kvadratkilometer.  



15 
 

Den største vanddybde er 1,5 meter. Søen er naturreservat og en af Sveriges rigeste 

fuglesøer. Vi får kyndig beskrivelse af det fantastiske naturreservat af en lokal guide 

og senere bliver der rig mulighed for at se udstillingen samt vandre på de 

afmærkede stier på egen hånd. 

Dag 3 - Gøteborg   

På turen mod Gøteborg kører vi langs den svenske skærgård. Vi gør stop ved 

Nordiska Akvarellmuseum i Tjörn. Ved ankomst til Gøteborg modtages vi af en 

Skandinavisk talende lokal guide, som vi skal tilbringe 3 timer med. Hun hedder 

Franziska og er særlig udvalgt pga. hendes viden og interesse for arkitektur. Hendes 

far har nemlig arbejdet som arkitekt i Gøteborg i 30 år. Han er i øvrigt fra Tønder og 

Franziskas mor er fra Sild.     

Pris pr. person kr. 3395 

Tillæg enkeltværelse kr. 635 pr. person. 

Prisen inkluderet: Busrejse i 4-stjernet luksusbus, færgeoverfart Frederikshavn-

Göteborg t/r, ophold i dobbeltværelse inkl. halvpension på Scandic Swania Hotel 4 

****, transport og udflugter ifølge program, entre til Naturum Centret inkl. guide, 

entre til Nordiska Akvarellmuseem, byrundtur i Göteborg med lokal guide, skatter, 

afgifter samt bidrag til Rejsegarantifonden  

Tilmelding til: 

 Ansrejser på tlf. 70260049 eller rejs@ansrejser.dk 

Sidste tilmelding er 20. januar 

 

Foreningen NORDENs landskontor, Vandkunsten 12, 1467 København K  

Telefon: +45 35426325                                            

E-post: landskontoret@foreningen-norden.dk   

 
 
 

mailto:rejs@ansrejser.dk
mailto:landskontoret@foreningen-norden.dk
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MEDLEMSKAB I FORENINGEN NORDEN 
 

Som medlem af Foreningen NORDEN får du: 

 Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer. 
 Magasinet Nordiske fire gange årligt. 
 Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar). 
 Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det  

 nordiske! 

Foreningen NORDENs Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
 

 
 

Medlemsformer og kontingenter for 2021– 2022 
 

 Personligt medlemskab pr. år: 
 

295,00 kr. 

 Husstandsmedlemskab pr. år: 
Medlemskabet dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det 
fyldte 18.år. 
Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen. 

 

390,00 kr. 

 Pensionistmedlemskab pr. år: 
Medlemskabet dækker en pensionist fra det fyldte 65. år 
samt førtidspensionister. 
 

195,00 kr. 

 Pensionistparmedlemskab pr. år: 
Medlemskab dækker gifte/samboende pensionister, fra den 
yngste når det 65. år samt førtidspensionistpar. 
 

240,00 kr. 

 


