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Velkommen til nye nordiske oplevelser 

 

Velkommen til en ny sæson i 

Foreningen Norden 

I vil nok bemærke, at der ikke startes 

med den traditionelle sommerudflugt. 

I år var det grænseforeningens tur til 

at arrangere den, men pga. deres 

Slesvig-tur og vores tur til Stockholm i 

august, er den udsat til senere på året. 

Vi holder selvfølgelig fast i den gode 

tradition. 

I marts 2019 skal vi fejre Silkeborg- 

afdelingens 75 års fødselsdag. Det 

bliver gjort med et arrangement i 

Medborgerhuset d. 25. marts og en 

reklamestand på Torvet d. 23. marts. 

Foreningen Nordens 100 års 

fødselsdag d. 15. april 2019 vil blive 

markeret i løbet af året. Da flere af 

aftalerne ikke er helt på plads, vil der  

komme en løbende orientering. 

I slutningen af august tager en lille 

gruppe på venskabsbesøg i Arendal. Vi 

glæder os meget og er også lidt 

spændte på, hvad mødet bringer.  

Vi håber, at det ny program har jeres 

interesse. Alle er velkomne – også 

ikke-medlemmer. 

Mange nordiske hilsner                                         

Bestyrelsen                                                      

 

Bestyrelsen i Foreningen NORDEN i 
Silkeborg 
 
Formand  
Grethe Svendsen 8684 6992/2177 9110                                 
grethe.svendsen@skolekom.dk 
 
Næstformand 
Ellen Randrup Østergaard  
8684 6906/2684 6906 
randrupellen@gmail.com 
 
Sekretær 
Margit Søby 8682 2571 /6166 9670 
margitsoeby@mail.dk 
 
Regnskabsansvarlig 
Bent Juel Jensen  8684 6707/2324 6607 
bjuel@fiberpost.dk 
 
Programudvalg 
Annelie Bonnichsen   2342 8568 
bonnichsena@gmail.com 
 
Ad hoc 
Steen A. Lauritzen  20913089 
sal.steenlauritzen@gmail.com 
 
Ad hoc 
Terkel Berg-Sørensen  2345 7055 
terkel_berg_soerensen@dukamail.dk 
 
Ad hoc 
Ole Borgå 4649 2204/2167 8404 
ole-inger@mail.dk 
 
Kontakt til biblioteket 
Margit Søby  8682 2571/6166 9670 

 

mailto:grethe.svendsen@skolekom.dk
mailto:randrupellen@gmail.com
mailto:margitsoeby@mail.dk
mailto:bjuel@fiberpost.dk
mailto:bonnichsena@gmail.com
mailto:sal.steenlauritzen@gmail.com
mailto:terkel_berg_soerensen@dukamail.dk
mailto:ole-inger@mail.dk
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Program 2018- 2019 

  
 

Torsdag den 4. oktober 2018  
kl. 19.00 

Nordlys og midnatssol 
Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.:  Folkeuniversitetet og  

Foreningen Norden 
 

 Torsdag den 8. november 2018  
kl. 19.00 

Sangaften i Grænseforeningen 
Arr.: Grænseforeningen Silkeborg 

 
Mandag den 12. november 2018   

kl. 19.00 
Skumringstimen – Helte i Norden 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Foreningen Norden 

 
 
 

 

 

Torsdag den 10. januar 2019  
kl. 18.00 

Nytårskur - Gule ærter 
Underholdning ved Malm 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Foreningen Norden 

 
Torsdag den 21. februar 2019  

kl. 19.00 
På opdagelsesrejse til Danmarks 

ubeboede øer 
Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Folkeuniversitetet og  

Foreningen Norden 
 

Torsdag den 7. marts  2019  
kl. 18.00 

GENERALFORSAMLING 
Kl. 19.00: Medlemsmøde 

Medborgerhuset, Silkeborg 
Arr.: Folkeuniversitet og 

Foreningen Norden 
 
 

Mandag den 25. marts  2019  
kl. 19.00 

 75 års fødselsdag 
Medborgerhuset, Silkeborg 

Arr.: Foreningen Norden 
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Læsekredsene i Silkeborg  sæson 2018-2019   

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 i romanafdelingen på 

biblioteket 

Mandag 20. august kl. 14 -15.                          

Torsdag d. 13. september 2018 kl. 14.00                     

Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 14.00                              

Torsdag d. 8. november. 2018 kl. 14.00                                                       

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 14.00                                                                                                                                                                                                                                                               

Torsdag d. 31. januar 2019 kl. 14.00                               

Torsdag d. 28. februar 2019 kl. 14.00                         

Torsdag d. 28. marts 2019 kl. 14.00                                          

Torsdag d. 25. april 2019 kl. 14.00                                                                                                                                                                                     

Kontaktperson                                                       

Marianne Mulvad                                                              

Tlf. 4060 7386      

 marimulv@gmail.com 

 

Hold 2    

Bogafhentning i romanafdelingen på 

biblioteket                                                                        

16. - 20. august  

Torsdag d. 13. september 2018 kl. 19.00                                                  

Torsdag d. 11. oktober 2018 kl. 19.00                              

Torsdag d. 8. november 2018 kl. 19.00                                                       

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19.00                                                                              

Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19.00                               

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 19.00                         

Torsdag d. 14. marts 2019 kl. 19.00                                          

Torsdag d. 11. april 2019 kl. 19.00                           

Kontaktperson                                                       

Yvonne Eiegod Hansen                                                   

Tlf. 2463 5239     

yeiegod@gmail.com 

mailto:marimulv@gmail.com
mailto:eiegod@gmail.com
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Danmark 

Velsignelser af Caroline Albertine Minor. Noveller, Rosinante, 2017. 

Indigo. Roman om en barndom af Vita Andersen. Roman, Rosinante, 2017. 

Finland 

God morgon af Susanne Ringell. Kortprosa, Förlaget M, 2017.                   

Ontto harmaa af Olli-Pekka Tennilä. Digtsamling, Poesia, 2016 

Færøerne 

Gudahøvd af Jóanes Nielsen. Digtsamling, Mentunargrunnur Studentafelagsins, 
2017.                      

Grønland 

Illinersiorluni ingerlavik inussiviuvoq af Magnus Larsen. Selvbiografi, Maanuup 
atuakkiorfia, 2017. 

Island 

Ör af Auður Ava Ólafsdóttir. Roman, Benedikt bókaútgáfa, 2016. 

Ljóð muna rödd af Sigurður Pálsson. Digtsamling, JPV Útgáfa, 2016. 

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/caroline-albertine-minor
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/vita-andersen
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/susanne-ringell
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/olli-pekka-tennilae
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/joanes-nielsen
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/magnus-larsen
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/audur-ava-olafsdottir
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/sigurdur-palsson
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Norge 

Jeg har ennå ikke sett verden af Roskva Koritzinsky. Noveller, Aschehoug, 2017. 

Begynnelser af Carl Frode Tiller. Roman, Aschehoug, 2017.  

Sverige 

Tapeshavet af Gunnar D Hansson. Digtsamling, Albert Bonniers forlag, 2017. 

Doften av en man af Agneta Pleijel. Roman, Norstedts, 2017. 

Åland 

Algot af Carina Karlsson. Roman, Schildts & Söderströms, 2017 

 

 
Fællesnordiske sommerlejre 
for skoleelever i juli måned  
Hvert år tilbydes gennem Foreningen 
NORDEN en 
fællesnordisk  sommerlejr for 
skoleelever i juli 
måned. 
 
 Den Nordiske Lejrskole  

inviterer 11-14-årige skoleelever 
fra hele Norden og de tre baltiske 
lande til en uges lejrskole med 
NORDEN i centrum. 
Der er plads til 90 deltagere i alt. 
 

Materialer uddeles på skolerne om 
foråret og kan 
også ses på Foreningen Nordens 
hjemmeside: 
 
www.foreningen-norden.dk 

 
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 og lejrskoler 

i 
Foreningen NORDEN-regi. 
 

 Til ungdomsaktiviteter, hvor der 
deltager 
skoler/foreninger, primært fra 
de nordiske venskabsbyer. 
 

Ansøgninger behandles løbende og 
fremsendes 
til foreningens kasserer. 
 
 

               

                                                                                                                                                                                                                                                  

http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/roskva-koritzinsky
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/carl-frode-tiller
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/gunnar-d-hansson
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/agneta-pleijel
http://www.norden.org/da/nordisk-raad/nordisk-raads-priser/nordisk-raads-litteraturpris/presse/nominerede-2018-1/carina-karlsson
http://www.foreningen-norden.dk/
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Medlemsmøder efteråret 2018 
 

 

Torsdag den 4. oktober kl. 19.00 
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg  
 

 

          
 
 

Nordlys og midnatssol 
ved professor Hans Kjeldsen, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet. 
 
Nordlyset – også kaldet aurora eller polarlyset - er et af de smukkeste 
himmelfænomener, vi kan se på Jorden. I foredraget vil professor Hans Kjeldsen, 
Aarhus Universitet fortælle om, hvad nordlys er, hvorfor det opstår, og hvordan 
det kan iagttages. Han vil også fortælle om midnatssolen, der ligesom nordlyset 
kræver, at man befinder sig langt mod nord eller mod syd, hvis man ønsker at 
iagttage dette himmelfænomen. Foredraget vil blive rigt illustreret med billeder og 
diagrammer.  
                                                                                               

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

 

 

Mandag den 8. oktober kl. 19.00 i Lunden har Højskoleforeningen et arrangement 

om Astrid Lindgren og livsfilosofien 
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Torsdag den 8. november kl. 19.00 
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 

Sangaften med Marianne Hougaard og Freddy Dencker.    

 Marianne vil atter engang give os fællesskab gennem sangen. Vi har efterhånden 
haft mange gode sangaftener, hvor der er sunget kendt og nyt med vægt på sange 
fra grænselandet, men mange temaer er berørt. I år vil der blive lagt vægt på det 
nordiske i anledning af Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019. 

 

                                                         

 Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød                                                                                    
Arr.: Grænseforeningen                                                          
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Mandag, den 12. november kl. 19.00                                                                                                                  
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
 

 

 

                                                                

Skumringstimen - ”Helte i Norden”  
 

 Årets tema er ”Helte i Norden”, men hvad er en helt ? Er det mænd som 
Tordenskjold, eller måske ham/hende, der bringer dig dagens avis året rundt 
uanset vejret? 
 
I år er teksten for de mindste hentet fra bogen ”Håndbog for superhelte” af Elias 
og Agnes Vahlund.  

For de unge er teksten hentet fra ”Dem der ikke findes” af Simon Stranger. 

Og for de voksne er teksten fra ”Islands konger” af Einar Mar  Gudmunsson.  

Der gives et kort referat af hver af bøgerne, og teksterne bliver læst op i 
forbindelse med disse. 

 Efter kaffen indbyder vi til samtale om helte. Medbring gerne dit eget bud på en 
helt. 

                                                                                   

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød                                                                                    
Arr.: Foreningen Norden                                                          
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Medlemsmøder foråret 2019 
 

 

Torsdag den 10. januar kl. 18.00                                                                                                                                
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
Nytårskur med gule ærter  
Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter. Derefter får vi kaffe med æblekage.                                                                     
Kl. 20.00: Lader vi os underholde af MALM, som er en vokaltrio, der synger 
velklingende arrangementer fra klassisk dansk over pop, folk og jazz. Programmet 
vil overvejende bestå af nordiske klange.  
Trioen bakkes op af Ejvind Dengsø og Freddy Dencker. 
 

                    
 
 
Tilmelding: Grethe Svendsen 2177 9110 eller grethe.svendsen@skolekom.dk                         

- senest 4. januar 
Pris: 200 kr. inkl. 1 øl/ vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og 
underholdning 
Arr.: Foreningen Norden 
 

 

 
 

 

Tirsdag den 29. januar kl. 19.00 i Sejs-Svejbæk Kirke har Grænseforeningen et 
arrangement med Søren Agersnap, som vil fortælle om sin præstegerning syd for 
grænsen. 
 

 



11 
 

 
Torsdag den 21. februar kl. 19.00                                                                                                                                
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 

 
På opdagelsesrejse til Danmarks ubeboede øer  
ved Christina Vorre 
 

         

Du kender Bornholm og Læsø, men hvad med Jordsand, Nordre Rønner og 
Elleore? Det er blot tre ud af mere end 300 ubeboede øer i Danmark. På de 
fleste af øerne har der aldrig boet en sjæl, men bag tallet gemmer der sig også 
øer, der engang har dannet ramme om små isolerede samfund og skæbner. Tag 
med Christina Vorre på opdagelsesrejse til nogle af de øer, som engang har 
været beboede, og få fortalt de eventyrlige og til tider sælsomme historier fra et 
afsondret ø-liv, der ikke eksisterer længere. 

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

 
 
 

 

 

Mandag d. 25. februar kl. 19.00 i Lunden har Højskoleforeningen et arrangement 
om Samernes unikke kultur og grumme historie. 
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Torsdag den 7. marts kl. 18.00                                                                                                                     
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
Generalforsamling iflg. vedtægterne                                                                              
Foreningen er vært ved en vand/øl       
 

             
 
Kl. 19.00: Legenden ”Flammen ”af Selma Lagerlöf 
 
Legenden bliver fortalt af Eva Bølling, der i over 10 år har arbejdet med 

fortællinger , hvor teksterne er hentet fra de nordiske lande og omfatter 

biografier, poesi, prosa og eventyr. 

Selma Lagerlöf 1858-1940 blev født på Mårbacka i Värmland. Hun var den første 
kvinde, der fik Nobelprisen i 1909 i litteratur, og som blev medlem af det svenske 
Akademi. Hun har et stort og rigt forfatterskab bag sig. 
 
”Flammen” foregår i 1100-tallets Florenz og fortæller om en mand, stærk og 
modig, men grov og ofte voldelig over for sine omgivelser. Desuden sårer og 
ydmyger han sin hustru Francesca, som han elsker. Hun forlader ham pga. hans 
handlemåde, og vi skal nu følge ham som korsridder til det hellige land og tilbage 
derfra. Her udspilles et drama. Hvad sker der under rejsen og bagefter?  
 
 
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød 
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden                                                      
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Mandag den 25. marts kl. 19.00    
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg 
 
   

                        
 
Foreningen Norden Silkeborg fejrer sin 75 års fødselsdag. 
 

Tidligere seminarielærer Jens Peter Boes fortæller nogle nordiske anekdoter, og 
bagefter bliver vi underholdt af Isse og Ældrebyrden. 
Bandets fire medlemmer kommer alle fra det midtjyske. Det er en ung sangerinde, 
som imponerede ved at blive Årets PopTalent 2018, og tre meget gamle, som 
naturligvis er til en del besvær. Men tilsammen får de det til at fungere 
forbavsende godt. De synger helst på dansk og noget, der ligner, men her til lands 
har vi jo også importeret en del gode sange fra broderlandene, som bandet 
plukker lidt i. Der bliver helt sikkert noget, man kan genkende. Og der bliver sendt 
godt humør og en feel good stemning ned fra scenen. Det er ikke for ingenting, at 
bandet hylder de fem store H’er: HyggeHits, Humor og HenteHår 

                                                                                                                                                                                         

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød 
Arr.: Foreningen Norden 
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Medlemsformer og kontingenter for 2018– 2019 
 

Udfyldes og sendes til foreningens kasserer eller mailes til 
landskontoret@foreningen-norden.dk 

 
Jeg tegner hermed nedenstående medlemskab (sæt kryds): 

 
 

 Personligt medlemskab pr. år: 
 

285,00 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 

 

370,00 kr. 

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

185,00 kr. 

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

225,00 kr. 

 Skolemedlemskab pr. år. 
Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller 
køb af undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser 
og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere. 

495,00 kr. 
 

 Biblioteksmedlemskab pr. år: 
Bibliotekerne  modtager ekstra medlemsgoder i form af 
informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer. 

395,00 kr. 

 
 

 
 
 

Navn 1 

 
 

Fødselsår 

Ved husstands – pensionistparmedlemskab 
 

Navn 2 

 
 

Fødselsår 

 
 

Adresse 

 
 

Postnummer/By 

 
 

Mailadresse 

 

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

Som medlem af Foreningen NORDEN markerer du, at de mange mellemfolkelige 
kontakter og venskaber i Norden skal tages alvorligt og styrkes. 

 
Foreningen NORDEN skaber kontakter og oplevelser og knytter bånd mellem 

nordboerne ud fra devisen: Kendskab giver venskab. 
 

Vi sender unge, lærere og elever på udveksling - og vi sætter fokus på 
venskabsbysamarbejde 

og kultur. 
 

Som medlem får du bl.a.: 
* Magasinet Norden Nu - fire gange årligt. 

* Information om arrangementer på lokalt, lands- og nordisk plan. 
* Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer. 

* Chancen for at møde nye mennesker! 
 

Silkeborg lokalafdeling tager imod indmeldelser til Foreningen NORDEN og 
kan via de stedlige NORDEN-foreninger i vore nordiske venskabsbyer skaffe 

dig kontakter til interesseorganisationer i 
Arendal (N), Kalmar (S), Salvonlinna (F) og Selfoss (IS). 

 
Yderligere oplysning om Foreningen NORDENs arbejde kan ses på internettet: 

www.foreningen-norden.dk eller ved at ringe på telefon 3542 6325. 
Postadresse.: Foreningen NORDEN, Vandkunsten 12, 1467 København K. 

 
Oplev den nordiske mangfoldighed og styrk det folkelige nordiske arbejde ved 
at deltage og ved at udbrede kendskabet til nordisk interesserede, især blandt 

børn og unge under uddannelse. 
 

Foreningen NORDENs Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 
 

                                                                 


