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Dannebrog 800 år

Foto: Grethe Svendsen i Tallin
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Velkommen til nye nordiske oplevelser
Velkommen til en ny sæson i
Foreningen Norden
Nu er vi halvvejs i Foreningen Nordens
100 års jubilæumsår. Der har været
mange arrangementer på landsplan,
men også i vores lokale afdeling.

Bestyrelsen i Foreningen NORDEN i
Silkeborg
Formand
Grethe Svendsen 2177 9110
grethesvendsen15@gmail.com

Næstformand
Ellen Randrup Østergaard
Som noget nyt kan I møde os på
8684 6906/2684 6906
folkemødet i Silkeborg. Her vil vi gerne randrupellen@gmail.com
gøre mere opmærksom på vores
Sekretær og kontakt til biblioteket
forening og måske få nogle nye
Margit Søby 8682 2571 /6166 9670
medlemmer. Der er gratis
margitsoeby@mail.dk
medlemskab i 2019 for nye
medlemmer.
Regnskabsansvarlig
I den nærmeste fremtid skal vi have ny
landsformand. Mogens Jensen bliver
vores nordiske minister, og med hans
slogan om endnu mere Norden, kan vi
forhåbentlig glæde os.
Vores nordiske rejse i det kommende
år er så meget på plads, at vi kender
tidspunktet. En gammel drøm om at se
tranedans kan gå i opfyldelse, men det
bliver så en forårstur.
Vi håber at se jer til vores
arrangementer. Alle er velkomne.
Mange nordiske hilsner
Bestyrelsen

Bent Juel Jensen 8684 6707/2324 6607
bjuel@fiberpost.dk
Programudvalg
Ole Borgå 4649 2204/2167 8404
ole-inger@mail.dk
Ad hoc
Steen A. Lauritzen 20913089
sal.steenlauritzen@gmail.com
Ad hoc
Terkel Berg-Sørensen 2345 7055
terkel_berg_soerensen@dukamail.dk
Ad hoc
Anne Marie Hansen 2078 4713
Annemarie.hansen@gmail.com
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Programoversigt 2019- 2020
Lørdag den 21. september 2019
Folkemøde på Bindslevs Plads
Arr.: Foreningen Norden
Torsdag den 26. september 2019
kl. 19.00
Nordisk sang med Sejs-koret
Sejs-Svejbæk Kirke
Arr.: Sejs Koret, Sejs-Svejbæk Kirke og
Foreningen Norden
Torsdag den 10. oktober 2019
kl. 19.00
Udvandrerskibet Norge
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
Mandag den 11. november 2019
kl. 19.00
Skumringstimen – Fest i Norden
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
Tirsdag den 12. november 2019
kl. 19.00
Sangaften i Grænseforeningen
Arr.: Grænseforeningen Silkeborg

Torsdag den 5. december 2019
kl. 19.00
Foredrag om Grønland
Arr.: Foreningen Norden

Torsdag den 9. januar 2020
kl. 18.00
Nytårskur - Gule ærter
Underholdning ved Ungdomskoret ved
Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
Torsdag den 12. marts 2020
kl. 18.00
GENERALFORSAMLING
Kl. 19.00: Medlemsmøde
Til Midnatssolens Land
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.:Foreningen Norden
30. marts- 3. april 2020
Højskoleophold i Kungälv
Arr.: Foreningen Norden

3

Læsekredsene i Silkeborg sæson 2019-2020
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

Hold 2

Bogafhentning på Medborgerhuset

Bogafhentning på biblioteket

15. august kl. 14 -15.

15. august

Torsdag d. 12. september 2019 kl. 14.00
Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 14.00
Torsdag d. 7. november 2019 kl. 14.00
Torsdag d. 5. december 2019 kl. 14.00
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 27. februar 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 26. marts 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 23. april 2020 kl. 14.00

Torsdag d. 12. september 2019 kl. 19.00
Torsdag d. 3. oktober 2019 kl. 19.00
Torsdag d. 7. november 2019 kl. 19.00
Torsdag d. 12. december 2019 kl. 19.00
Torsdag d. 16. januar 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 20. februar 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 16. april 2020 kl. 19.00

Kontaktperson
Marianne Mulvad
Tlf. 4060 7386

Kontaktperson
Yvonne Eiegod Hansen
Tlf. 2463 5239

marimulv@gmail.com

yeiegod@gmail.com
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Fællesnordiske sommerlejre
for skoleelever i juli måned
Hvert år tilbydes gennem Foreningen
NORDEN en
fællesnordisk sommerlejr for
skoleelever i juli
måned.

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
 Den Nordiske Lejrskole
til følgende formål:
inviterer 11-14-årige skoleelever
 Til deltagelse i kurser og lejrskoler
fra hele Norden og de tre baltiske
i
lande til en uges lejrskole med
Foreningen NORDEN-regi.
NORDEN i centrum.
Der er plads til 90 deltagere i alt.
 Til ungdomsaktiviteter, hvor der
deltager
Materialer uddeles på skolerne om
skoler/foreninger, primært fra
foråret og kan
de nordiske venskabsbyer.
også ses på Foreningen Nordens
hjemmeside:
Ansøgninger behandles løbende og
fremsendes
www.foreningen-norden.dk
til foreningens kasserer.
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Medlemsmøder efteråret 2019

Syng Norden sammen
En million synger nordisk
Lørdag den 7. september kl. 20.00. Musikhuset i Århus.
Aarhus Festuge og Foreningen Norden fejrer med koncerten 100-året for det
nordiske samarbejde. I den anledning samles hele Norden i sang. Udover korsang
på allerhøjeste niveau vil der i løbet af koncerten være flere fællessange, der skal
lyde samtidigt på tværs af de nordiske landegrænser.
I løbet af koncerten vil publikum blive præsenteret for sang på mange sprog og i
vidt forskellige genrer. Koncerten samler kor, der repræsenterer noget af det
bedste, Norden kan byde på inden for både rytmisk og klassisk kormusik.
250 kormedlemmer synger en hyldest til Norden og nordiske værdier som
fællesskab, solidaritet og omtanke for andre og den natur, vi alle er en del af. De
deltagende kor er Vocal Line (DK), EVE (DK), Syng Selected (DK), Aarhus Pigekor
(DK), Norges Ungdomskor (NO), Sveriges Ungdomskor (S), Musta Lammas (FI),
Husakorid (FO), Staka (IS), og Aavaat (GL).
Hele koncerten bliver livestreamet og transmitteres fra Musikhuset Aarhus.
Billetter købes i Musikhuset.

Vores udflugt med Foreningen Norden i Kjellerup og Grænseforeningen i Silkeborg
og Viborg går i år til København d. 16. – 17. september. Der er få ledige pladser, se
nedenstående link
https://www.graenseforeningen.dk/node/18440
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Lørdag den 21. september kl. 10 -14
Folkemødet i Silkeborg
Campus Bindslevs Plads
Foreningen Norden har en stand på Folkemødet om lørdagen.
Kl. 13 – 14 har vi et arrangement på scenen i Campus.
Nordisk identitet – og sang!

Oplæg ved projektleder Christian Lagoni fra Foreningen Nordens Ungdom.
Findes der noget særligt nordisk i fx litteratur, design, adfærd? Adskiller vi os
væsentlig fra andre europæiske lande? Er du skandinav eller jyde, og kan du være
begge dele?
Vi vil til akkompagnement af sanggruppen Malm synge nordiske sange, og gennem
samtalen vil vi gennemgå, hvilke udfordringer de unge støder på i mødet med
Norden.

Foreningen NORDEN arbejder for øget samarbejde i Norden. Det gør vi ved at sætte
fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.
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Torsdag den 26. september kl. 19.30
Mødested: Sejs-Svejbæk Kirke
Sejs-koret synger nordisk

I anledning af Foreningen Nordens 100 års-jubilæum synger Sejs-koret nordiske
sange.
Koret dirigeres af Anne Mette Biehe.
Koncerten arrangeres i samarbejde med Sejs-koret, Sejs-Svejbæk Kirke og
Foreningen Norden.
Fri entré
Mandag den 7. okt. 2019 kl. 19.30 i Lunden:
Ph.D, middelalderhistoriker Ane Bysted:
”1219: Østersøkorstogene og Dannebrogsmyten”.
I 2019 er det 800 år siden, at Dannebrog ifølge myten faldt fra himlen og sikrede
sejren for de danske korsfarere ved Tallinn. Hvornår opstod myten om Dannebrog,
og hvordan blev flaget til det symbol, vi kender i dag?
Arr. Højskoleforeningen i samarbejde med Folkeuniversitetet.
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Mandag, den 11. november kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Skumringstimen - ”Fest i Norden”
Efter oplæsning af årets tekst fra Babettes Gæstebud vil underviser ved College 360
Hotel- og Restaurantskolen Silkeborg, Bjarne Hjortshøj fortælle om fest-traditioner
i forbindelse med årets højtider, helligdage, mærkedage og kulturelle traditioner.
At kende til og følge årstidernes gang har altid haft stor betydning for det nordiske
folk.
Hvad der er blevet fejret og hvordan, har den historiske og kulturelle udvikling haft
stor betydning for. Derfor er der på trods af mange ligheder også forskellige festtraditioner i de nordiske lande.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Foreningen Norden

Det er en tommelfingerregel, når man går på restaurant, at hvis man ikke kan udtale
navnet på en ret, har man ikke råd til den.
Den, som fester hver dag, får aldrig et ordentligt måltid mad.
At spise er mavens behov, at drikke sjælens.
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Tirsdag den 12. november kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Sangaften med Marianne Hougaard og Freddy Dencker.
I år vil Marianne fokusere på sange, der har med genforeningen i 1920 at gøre.
Det bliver altså mange kendte gamle sange, men der er i tidens løb kommet
mange nye til med rod i grænselandet. De vil også blive sunget, og mon der ikke
også sniger sig nye ind, som vi kan lære.
Glæd jer til en hyggelig og lærerig aften i godt selskab.

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

Nordisk Råd uddeler hvert år fem priser: Litteraturprisen, Filmprisen, Musikprisen,
Miljøprisen og Børne- og ungdomslitteraturprisen.
Litteraturprisen 2017 gik til Kirsten Thorup, Danmark: Erindring om kærligheden.
Miljøpris 2016 gik til appen ”Too Good To Go” fra Danmark.
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Torsdag, den 5. december kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Nis Nissen holder et causeri om sin tid som virksomhedsleder i Grønland, hvor han
var dir. for Nuuk Imeq A/S i Nuuk fra 1992 til 2003. Nuuk Imeq er Grønlands tapperi
af Carlsberg, Tuborg og Faxe øl og sodavand på returflasker. Nis Nissen er tidligere
brygger for Neptun Bryggeriet i Silkeborg fra 1968 til 1990.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Foreningen Norden

Silkeborg har følgende venskabsbyer
Arendal (N), Kalmar (S), Salvonlinna (F) og Selfoss (IS).
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Medlemsmøder foråret 2020
Torsdag den 9. 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 består af de ældste sangere fra begge kirker, og de medvirker ved
både gudstjenester og særlige arrangementer. Koret ledes af organist Anne
Gössler Christensen. I maj 2020 arbejder koret på at kunne deltage ved den årlige
Norbusang-festival, som er sammenslutningen af de nordiske landes
kororganisationer for børn og unge. Her mødes en masse børne- og ungdomskor
fra alle de nordiske lande og synger sammen i Kristi Himmelfarts-ferien. I 2020
foregår festivalen i Nyköping i Sverige.
Tilmelding: Grethe Svendsen 2177 9110 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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Torsdag den 12. marts kl. 18.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Generalforsamling iflg. vedtægterne
Foreningen er vært ved en vand/øl
Torsdag den 12. marts kl. 19.00
Til midnatssolens Land med Margaret Skovsen

Foredraget tager udgangspunkt i en rejse gennem Sverige, Finland og Norge. I
billeder og ord fortælles om bl. a. Stockholm, Helsinki, det finske sødistrikt, de
finske skove, polarcirklen og samernes land mod nord. Her dominerer
rensdyrene sammen med julemanden og landskabet bliver mere og mere øde
og goldt. Til gengæld sætter de lyse sommernætter deres præg på døgnet og
af og til er man heldig at opleve midnatssolen.
Landskabsmæssigt er turen mod syd gennem Norge præget af fjorde, fjelde og
åbne vidder, og historisk er der både lighedspunkter og forskelligheder i
forhold til Danmarks historie.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Foreningen Norden
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Kredsarrangement i Århus
lørdag den 14. marts 2020 kl. 15.00
Sted: Det Grønlandske Hus, Dalgas Avenue 52, Aarhus - Den nye sal, som nu er
under opførelse.
Tema for koncerten: "Nordic Stories" musik komponeret til Islands- og
Grønlandsbilleder.
Omtale af koncerten, gruppen og billeder findes på www.dorthehojland.dk
Koncerten er gratis for medlemmer. Der vil blive serveret kaffe med brød for 50 kr.
pr. person.
Ikke medlemmer er velkomne. Entre 50 kr.
Tilmelding til Grethe Svendsen på 21779110 senest d. 1. marts

30. marts – 3. april 2020
Højskoledage i Kungälv – med tranetur

Kungälv ligger nord for Gøteborg.
Nærmere program følger.
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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 Norden Nu 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 2019– 2020
 Personligt medlemskab pr. år:

295,00 kr.

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

390,00 kr.

 Pensionistmedlemskab pr. år:
Medlemskabet dækker en pensionist fra det fyldte 65. år
samt før�dspensionister.

195,00 kr.

 Pensionistparmedlemskab pr. år:
Medlemskab dækker gi�e/samboende pensionister, fra den
yngste når det 65. år samt før�dspensionistpar.

240,00 kr.
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