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Velkommen til nye nordiske oplevelser

Velkommen til en ny sæson i
Foreningen Norden
Sidste sæson blev lukket brat ned
dagen før vores generalforsamling, så
vi begynder, hvor vi sluttede. Ikke med
generalforsamlingen, men med det
foredrag, der skulle være holdt samme
aften. Landskontoret har givet
tilladelse til at aflyse alle de
generalforsamlinger i
lokalafdelingerne, der ikke nåede at
blive holdt inden nedlukningen.
Vores rejse til Sverige blev også aflyst,
men vi har lavet en kortere tranetur i
marts 2021. Højskoleopholdet på den
nordiske højskole i Kungälv er gemt,
men ikke glemt.
Det har været lidt udfordrende at lave
det nye program, da Coronaen stadig
spøger i kulissen.
Vi håber at se jer til vores
arrangementer.
Alle er velkomne.
Mange nordiske hilsner
Bestyrelsen

Bestyrelsen i Foreningen NORDEN i
Silkeborg
Formand
Grethe Svendsen 2177 9110
grethesvendsen15@gmail.com
Næstformand
Ellen Randrup Østergaard
8684 6906/2684 6906
randrupellen@gmail.com
Sekretær og kontakt til biblioteket
Margit Søby 8682 2571 /6166 9670
margitsoeby@mail.dk
Regnskabsansvarlig
Bent Juel Jensen 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 2020- 2021

Torsdag den 17. september 2020
kl. 19.00
Midnatssolens land
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden

Torsdag den 8. oktober 2020
kl. 19.00
At være fortalt
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Folkeuniversitet og Foreningen
Norden

Mandag den 9. november 2020
kl. 19.00
Skumringstimen – Norden i Verden
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden

Torsdag den 3. december 2020
kl. 19.00
Den nye højskolesangbog
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden

Torsdag den 14. januar 2021
kl. 18.00
Nytårskur - Gule ærter
Underholdning ved Ungdomskoret ved
Linå og Sejs-Svejbæk kirker
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
Torsdag den 4. februar 2021
kl. 19.00
Kan Rigsfællesskabet holde til
presset fra stormagterne?
Silkeborg Højskole
Arr.: Silkeborg Højskole og Foreningen
Norden
Torsdag den 11. marts 2021
kl. 18.00
GENERALFORSAMLING
Kl. 19.00: Medlemsmøde
Med tog gennem Norden
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
24. marts - 26. marts 2021
Tranetur til Trollhättan og Gøteborg
Arr.: Foreningen Norden
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Læsekredsene i Silkeborg sæson 2020-2021
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 biblioteket

Bogafhentning på biblioteket

13. august kl. 14 -15.

13. august

Torsdag d. 10. september 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 8. oktober 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 5. november 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 3. december 2020 kl. 14.00
Torsdag d. 7. januar 2021 kl. 14.00
Torsdag d. 4. februar 2021 kl. 14.00
Torsdag d. 4. marts 2021 kl. 14.00
Torsdag d. 8. april 2021 kl. 14.00

Torsdag d. 10. september 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 1. oktober 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 5. november 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 10. december 2020 kl. 19.00
Torsdag d. 7. januar 2021 kl. 19.00
Torsdag d. 11. februar 2021 kl. 19.00
Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 19.00
Torsdag d. 15. 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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Historien bag NORDENS Læsekreds i
Silkeborg
I august 2004 var den tidligere formand
Knud Schødt til et landsforeningsmøde.
På mødet blev der berettet om, at
Sønderjylland havde flere
Nordenlæsekredse.
Som medlem af Norden er der en fælles
interesse for nordisk sprog, litteratur og
historie.
I oktober blev hans ide konfirmeret i
bestyrelsen, i december blev der holdt
et informationsmøde og i januar var
den første læsekreds dannet. 14
deltagere så Barbara, og efterfølgende
blev der læst færøsk litteratur hele
foråret. Hele det næste år blev der læst
svensk litteratur, men hurtigt gik de
over til at læse bøger fra flere nordiske
lande.
Der blev kun læst bøger fra de andre
nordiske lande i dansk oversættelse.
I de seneste år har der været 2
læsekredse i foreningen.

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 formand.
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Medlemsmøder efteråret 2020

Torsdag den 17. september kl. 19
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
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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Torsdag den 8. oktober kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
At være fortalt

v/tidl. sognepræst, nu skribent og foredragsholder
Ole Juul, Hadsten
Ole Juul, tidligere sognepræst i Ødum-Hadbjerg pastorat, vil i sit foredrag ”At være
fortalt ” give et indblik i, hvordan skæbner, han har mødt – dels i ”levende live” dels i
litteraturen og på film - bliver til fortællinger om det liv, vi har fælles, og om hvilken
styrke det er, at være fortalt ind i en fortælling, dels den store fortælling,
bibelhistorien, verdenshistorien og Danmarkshistorien dels den lille fortælling,
slægtens, familiens og venskabets.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
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Mandag, den 9. november kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Skumringstimen - Norden i verden
1B

0B

Højtlæsningsbøgerne 2020

I år inviterer Nordisk litteraturuge børn, unge og voksne til at reflektere over, hvad
det indebærer at være verdensborger og at finde sin plads i verden. En del af vores
nordiske arv er at være opdagelsesrejsende, og vi kan finde spor af nordboere et
utal af steder i verden. Alt fra historiske fund fra en svunden vikingetid til nordiske
kulturspor efter større eller mindre opdagelsesrejser.
At læse er en fantastisk mulighed for at komme ud at rejse og opleve verden. I
litteraturen kan vi forundre os over ukendte steder, genkendelige steder hvor vi
selv har været, og opdage uligheder eller ligheder med vores egen kultur og
hverdag. Gennem litteraturen og med vores fantasi kan vi flytte os utallige
kilometer bort uden at skulle forlade vores eget hjem. Det er næsten som om vi er
der med forfatteren - vi ser, hører, lugter, udforsker og lærer. Ofte får vi en god
grinetur, eller fælder nogle tårer på vejen.
Årets højtlæsningsbøger gnistrer af liv og stiller de store spørgsmål - om liv og død,
om privilegier, rettigheder og ansvar i verden. De placerer individet i helheden og
beskriver menneskelige egenskaber, som både forener os og skiller os fra hinanden.
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Alle årets bøger har vundet Nordisk Råds Litteraturpris. Vi håber, at de kommer til
at skabe engagement blandt publikum, der måske også kan lokkes til at lave
aktiviteter i forlængelse af højtlæsningen.

Efter oplæsning kommer Christian Juhl og øser af sin store viden om vores verden.
Christian Juhl er siden 2011 folketingsmedlem for Enhedslisten.
Hans ordførerskaber og medlemsskab af udvalg omfatter bl.a. Færøerne, Grønland,
Nordisk og Arktis råd. Han er medlem af Udenrigsudvalget og formand
Sydslesvigudvalget - og med bopæl i Silkeborg.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Foreningen Norden
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Torsdag, den 3. december kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Alsang med Marianne Søgård

Marianne vil sætte fokus på den nye højskolesangbog, hvori hun netop er blevet
optaget.
Hun er uddannet sanger fra Rytmisk Musikkonservatorium i København i
2009. Vandt i 2018 DR P2's konkurrence om at skrive Danmarks nye
fødselsdagssang for voksne med titlen "Fantastiske fødselar". Har flere sange og
salmer optaget i Kirkesangbogen (2015) Hun har turneret som skuespiller og
musiker med bla. Folketeatret. Til daglig musiklærer på Silkeborg Højskole. Spiller
klaver til fællessang og koncerter, underviser det store kor og vokalensemble og
holder ofte sangaftner og korworkshops i hele Danmark.
Om sig selv siger hun: som højskolelærer er jeg vant til at fortælle om sange og
deres historier, kontekst, ophav, liv i forskellige sammenhænge. Jeg vil nyde at
skabe den røde tråd mellem fællessange ved et fællessangsarrangement med
humor og bevægende historier.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Foreningen Norden
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Medlemsmøder foråret 2021
Torsdag den 14. 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 Anne Gössler Christensen 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 ligeså 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 2177 9110 eller grethesvendsen15@gmail.com
- senest 7. 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 4. februar kl. 19.00
Mødested: Silkeborg Højskole
Kan Rigsfællesskabet holde til presset fra stormagterne?

Danmarks Rige er en storspiller i Arktis. Ikke på grund af Danmark, men
på grund av først og fremmest Grønland, og dernæst Færøerne.
Stormagterne viser stor interesse for rigets nordatlantiske lande, og
kommunikationen går i stadig højere grad uden om Danmark. Dertil er
Danmark med i EU, mens Færøerne og Grønland står udenfor. Kan der
være modstridende interesser? Og kan riget holde til det?
Det vil Sjúrður Skaale, der er en af de to repræsentanter fra Færøerne i
Folketinget, tale om på mødet – efter en mere generel indføring i
Færøske kultur og politik.
Sjúrður udgav i efteråret bogen “Da Færøerne ville løsrive sig” om de dramatiske
løsrivelsesforhandlinger i 2000. Han vil komme ind på hvilke konflikter der
gjorte, at et flertal dengang – både i Færøerne og i Danmark – ønskede at opløse
fællesskabet, og hvad vi kan lære af det.
Det er gratis at deltage. Højskolen serverer kaffe.
Arr.: Silkeborg Højskole og Foreningen Norden
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Torsdag den 11. marts kl. 18.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg
Generalforsamling iflg. vedtægterne
Foreningen er vært ved en vand/øl
Torsdag den 11. marts kl. 19.00
2.500 km rejse med tog gennem Norge og Sverige

Redaktør Jens Utoft, Skive, rejste i 2017 fra Mora i Sverige med Inlandsbanen til
Trondhjem og Bodø i Norge. Derfra med bus og færge til Narvik, der var
hjemsted for nogle af de hårdeste kampe under den tyske besættelse af Norge
under 2. verdenskrig.
Videre gik det med malmbanen til jernværksbyen Gällivare. En stor del af
husene i de to minebyer er i øvrigt ved at blive flyttet eller revet ned fordi flere
af minegangene i Europas største jernmine synker sammen. Undervejs blev der
et ophold i samernes hovedstad Arvidsjaur, inden turen igen gik sydpå til Mora.
En tur med megen skov og fantastisk flot og varieret natur samt spændende
oplevelser under ophold i de besøgte byer.
Hør, se og bliv inspireret til denne rejseform.
Jens Utoft fortæller og viser billeder og videoklip.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Foreningen Norden
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24. marts - 26. marts 2021
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. Trollhättankanalen er lige som resten af Göta-kanalen et enormt bygningsværk på grund af de
store højdeforskelle. 10 km gravet kanal og otte sluser skulle de 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.
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Selve søen er ca. 10 km lang og 2-3 km bred, i alt omkring 35 kvadratkilometer.
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. 595 pr. person.
Prisen inkluderet: Busrejse i 4-stjernet luksusbus, færgeoverfart FrederikshavnGöteborg 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. 7026 0049 eller rejs@ansrejser.dk
Sidste tilmelding er 24.januar

Mandag den 1. marts 2021 kl.19.30 i Lunden:
Generalsekretær i Folkehøjskolernes Forening, tidligere kulturminister Elsebeth
Gerner Nielsen: ”Folkelige fællesskaber” Fra hver for sig til samfund.
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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 kon�ngenter for 2020– 2021
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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