Foreningen NORDEN
Silkeborg-afdeling
Stiftet den 27. marts 1944

AKTIVITETER & PROGRAM
2017 – 2018
Silkeborg

Sct. Sørens kirke, Gl. Rye - Reformationens vugge i Danmark
Her blev den reformationsorienterede Chr.III kåret til konge af de jyske stormænd i 1534
- og vejen for reformationen var fri.
Foto: Keld Roat Pedersen
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Velkommen til nye nordiske oplevelser
Vores formand Mogens Jensen tog til nordisk
ministerråd og folkemødet med mottoet:
”Meget mere Norden”.
Med dette motto vil vi gerne byde vore
medlemmer velkommen til en ny sæson. Den
gamle sæson slutter nærmest først i
begyndelsen af september, hvor 42
medlemmer kommer hjem fra vores
Gotlandstur.
Det er med glæde, at de to læsekredse i
foreningen fortsætter, selv om Margit Søby,
som har været tovholder i mange år, trækker
sig. Den nordiske litteratur er med til at
skabe sammenhold, og den høster stor
anerkendelse langt ud over vore grænser.
Samarbejdet med Grænseforeningen
fortsætter i forbindelse med den årlige
udflugt og sangaftenen. De to foreninger har
på mange måder fælles interesser.

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

I den kommende sæson skal vi fejre Finlands
100-års fødselsdag. Foreningen Norden bliver Ad hoc
Terkel Berg-Sørensen 2345 7055
selv 100 år den 15. april 2019. I den
forbindelse er Landskontoret i fuld sving med terkel_berg_soerensen@dukamail.dk
at planlægge arrangementer.
Ad hoc
Ole Borgå 4649 2204/20411070
Vi håber, at det ny program har jeres
Ole-inger@mail.dk
interesse. Alle er velkomne – også ikkemedlemmer.
Mange nordiske hilsner
Bestyrelsen

Kontakt til biblioteket
Margit Søby 8682 2571/6166 9670
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Program 2017- 2018
Tirsdag den 15. august kl. 09.00
Fællesudflugt til Randers
Arr.: Foreningen Norden, Silkeborg afd.
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00
Finland – 100-året for republikkens fødsel
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
Mandag den 6. november 2017
Foredrag om Finlands 100 år
Arr.: Aarhuskredsen
Nærmere følger
Mandag den 13. november 2017 kl. 19.00
Skumringstimen – Øer i Norden
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
Torsdag den 23. november 2017 kl. 19.00
Sangaften med
Marianne Hougaard og Freddy Dencker
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Grænseforeningen, Silkeborg

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.00
Nytårskur - Gule ærter
Cabaret v. Pottemagerteatret, Sorring
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00
Qullissat – byen, der ikke vil dø
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.00
GENERALFORSAMLING
Kl. 19.00: Medlemsmøde
Danmarks mest sikrede fængsel
Medborgerhuset, Silkeborg
Arr.: Foreningen Norden
Lørdag den 5. maj 2018
Udflugt til Lille Vildmose/ Skørping Kirke
Arr.: Aarhuskredsen
Nærmere følger

Silkeborg Kommune – kultur og fritid –
støtter Foreningen NORDEN - Silkeborg afdeling økonomisk
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Læsekredsene i Silkeborg sæson 2017-2018
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

Torsdag den 3. august kl. 14 -15.
Bogafhentning i romanafdelingen på biblioteket

Mandag den 14. august kl. 13 -14
Bogafhentning under det store ur på Biblioteket

Torsdag den 7. september 2017 kl. 14.00
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 14.00
Torsdag den 2. november 2017 kl. 14.00
Torsdag den 7. december 2017 kl. 14.00
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 14.00
Torsdag den 22. februar 2018 kl. 14.00
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 14.00
Torsdag den 19. april 2018 kl. 14.00

Kontaktperson
Marianne Mulvad
Tlf. 4060 7386

marimulv@gmail.com

Torsdag den 21. sept. 2017 kl. 19.00
Torsdag den 12. oktober 2017 kl. 19.00
Torsdag den 9. november 2017 kl. 19.00
Torsdag den 7. december 2017 kl. 19.00
Torsdag den 18. januar 2018 kl. 19.00
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 19.00
Torsdag den 8. marts 2018 kl. 19.00
Torsdag den 5. april 2018 kl. 19.00

Kontaktperson
Yvonne Eiegod Hansen
Tlf. 24635239 yeiegod@gmail.com

Nominerede til Nordisk Råds Litteraturpris 2017
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Fællesnordiske sommerlejre
for skoleelever i juli måned

Ingrid og Børge Blans
Ungdomsrejselegat

Hvert år tilbydes gennem Foreningen NORDEN
en
fællesnordisk sommerlejr for skoleelever i juli
måned.

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.



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:



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

Ansøgninger behandles løbende og fremsendes
til foreningens kasserer.

www.foreningen-norden.dk

Fakta om Nordisk Råd
Efter 2. verdenskrig arbejdede datidens politikere for et stærkere internationalt samarbejde.
Det var i den periode FN blev dannet, Europarådet skabt og de første skridt mod EU taget.
Samtidig var der mange drøftelser om et langt tættere nordisk samarbejde.
Som et resultat af disse drøftelser blev Nordisk Råd dannet i 1952.
Nordisk Råds parlamentarikere er først og fremmest drevet af viljen til, at Norden skal være en
god region at bo, leve og arbejde i. Dette er også det primære mål for de samarbejdsidéer og
forslag, som opstår i Nordisk Råd.
Nordisk Råd uddeler følgende priser:
Nordisk Råds litteraturpris
Nordisk Råds filmpris
Nordisk Råds børne – og ungdomslitteraturpris
Nordisk Råds musikpris
Nordisk Råds miljøpris
Priserne er på 350.000 danske kroner, og de uddeles i forbindelse med Nordisk Råds årlige session.
Nordisk Råd består af 87 medlemmer. Parlamentarikerne i forsamlingen udpeges af
parlamenterne i de nordiske stater og selvstyreområder
Sammensætningen af Nordisk Råd er for vores vedkommende:
Danmark (16)
Færøerne (2) 20 i alt til den danske delegation
Grønland (2)
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Medlemsmøder efteråret 2017
Tirsdag den 15. august
Mødested Kjellerup: Mosaikken, Tinghusvej 16, kl. 08.30 - hjemkomst samme sted kl. ca. 17.00
Mødested Silkeborg: Silkeborg Hallerne, Ansvej kl. 09.00 - hjemkomst samme sted kl. ca. 17.30

Randers – vi besøger Sct. Mortens kirke, Håndværkermuseet og Kunstmuseet.
Første besøg er Sct. Mortens kirke. Her
vil Bent Martinsen, tidl. præst ved
kirken, og Marianne Vigen Smolarz,
nuværende præst ved kirken, fortælle os
om den gamle spændende kirke med Per
Kirkebys altertavle. Der serveres kaffe/te
med brød, mens vi lytter.
Turen går videre til Håndværkermuseet
med de 24 værksteder, bemandet med
pensionerede håndværkere.
Fra 13 – 14 serveres en let frokost.
Drikkevarer er for egen regning.
Vi slutter af med en guidet rundvisning på Kunstmuseet, hvorefter der er afgang til
Kjellerup/Silkeborg.
Tilmelding: Silkeborg til Ellen Østergaard, 8684 6906/2684 6906 senest 8. august
Kjellerup til Ellen Andersen, 8688 0689/2869 0689 senest 8. august
Pris: 350,00 kr. inkl. bustur, guide, entré, kaffe m. brød i kirken, frokost uden drikkevarer.
Buskørsel: Engesvang Turist
Arr.: Foreningen Norden, Silkeborg

Koncert med færøske Kvonn
Top-ensemblet giver koncert som en del af Europæisk Kulturhovedstad!
Arrangementet består af koncert og middag med færøske retter!
Fredag den 8. september kl. 18.00 i Kulturhuset, Den gamle Biograf,
Ågade 2, Engesvang
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Torsdag den 5. oktober kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Sal D, Bindslevs Plads 5,
Silkeborg

Finlands historie – 100-året for republikkens
fødsel
v. billedkunstner, foredragsholder og forfatter
Tapio Juhl
Indtil 1809 var Finland en del af
Sverige.
Den russiske revolution 1917 gjorde
det muligt, at Finland blev frit og en
selvstændig republik den 6. december 1917.
Finland måtte 1918 gennem en borgerkrig og tres dages ”kongedømme”samt tre krige fra 30. november 1939 til 27. april 1949.
Finland kan derfor fejre 100-året for republikken den 6. december i år.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden

Mandag den 6. november kl. 19.30
Mødested: Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, Randers

Finlands historie i anledning af 100-året
Arr.: Aarhuskredsen
Nærmere oplysninger følger
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Mandag, den 13. november kl. 19.OO
Mødested: Medborgerhuset, Sal D, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Skumringstimen - ”Øer i Norden”
Årets tema er ”Øer i Norden”, og der vil blive læst en tekst op fra den
finsksvenske Ulla-Lena Lundbergs bog ”Is”.
Et præstekald fører i 1946 et ungt ægtepar til de ålandske øer, der om
vinteren forbindes af isen. Smuk, tragisk og meget nordisk roman om kirke,
knofedt og kærlighed.
Tekstilkunsthåndværker Kirsten Schou-Jørgensen holder derefter et foredrag med emnet
”Isolation og Inspiration – 4 uger på Hirsholm i selskab med en blyant”.
Et ophold i kunstnerboligen på øen Hirsholm i februar 2013 gav mulighed for at vække en blyant
til live og tilføre hendes virke inspiration. Hun fortæller om det særlige ved at være stort set
alene på en meget lille ø. Vi hører endvidere om, hvilke tanker og forberedelser, hun gjorde
inden opholdet, og hvordan hendes arbejde i løbet af de 4 uger påvirkedes af stedet.
Vi ser også det tekstile værk, der blev resultatet af tegningerne, lavet under opholdet.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden

Torsdag den 23. november kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5,Silkeborg

Sangaften med Marianne Hougaard og Freddy Dencker.
Mens vi venter på julen.
Denne årets store højtid er nær, og vi vil bruge aftenen på at synge et udpluk af de dejlige sange,
der leder op til højtiden.
Der venter en hyggelig og stemningsfuld aften.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Grænseforeningen
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Tekst
Kim Leine
Musik
Sunleif Rasmussen

Hymnen har tre vers, hver især bestående af en A-del i mol og en B-del i dur
A:
Mit kære og store og lyse land
Med skummende kyst og is og fjelde
Du er mit hjerte, alt mit vid og min forstand
Du er mit udgangspunkt, du er mit helle

B:
Mit kære og store og mørke nord
Og Karasjok og Tunnelbanans krypter
Og Amager Fælled og Sognefjord
Jeg elsker din bredde dine dybder

A:
Du er mine kirker, min kult, min tro
Du er solopgang og solnedgangen
Du er min sorg, min glæde, min sjælero
Du er mit sind på retten og på vrangen

B:
Når nordlyset slynges i dissonans
Hen over nattens store himmelapsis
Så hvirvles jeg ned i en bundløs dans
Men genopstår af morgenens katharsis

A:
Mit store og iskolde land, jeg er din
Send blæst, send mig sne og send blot
storme.
Men skænk mig sommernatten rød som en
rubin
Et kort sekund, et kys af sol og varme

B:
Jeg elsker dig, svimlende, skønne sted
Jeg elsker dig over alt på jorden
Du er min sjæl og du er mit vid Min hjerne og mit hjerte, du er Norden
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Medlemsmøder foråret 2018
Torsdag den 11. januar kl. 18.00
Mødested: Medborgerhuset, sal C, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Nytårskur med gule ærter – nytårskuren er altid en god anledning til at mødes og ønske
hinanden godt nytår!
Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter med tilbehør - derefter får vi kaffe med æblekage.
Kl. 20.00: Vi læner os mætte og veltilpasse tilbage og lader os atter underholde af
Pottemageregnens Cabaret-hold med ”Et smil og en sang”.

Tilmelding: Grethe Svendsen på 8684 6992/2177 9110 eller grethe.svendsen@skolekom.dk
- senest 4. januar
Pris: 200 kr. inkl. 1 øl eller vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe/te med æblekage og underholdning
Arr.: Foreningen Norden
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Torsdag den 8. februar kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Qullissat – byen, der ikke vil dø
v. journalist og forfatter Søren Peder Sørensen
I 1969-1972 nedlagde man kulminen i Qullissat og tvangsforflyttede
knap 1100 mennesker til andre dele af Grønland. Venner, naboer og
familier blev spredt ud over 2.000 km – en afstand som fra København
til Istanbul. Det er en bevægende og dramatisk historie. En konsekvens
af Danmark som kolonimagt og på godt og ondt en del af den fælles – og oversete - historie
mellem Danmark og Grønland.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
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Torsdag den 8. marts kl. 18.00
Mødested: Medborgerhuset, sal C, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Generalforsamling iflg. vedtægterne
Foreningen er vært ved en vand/øl
Torsdag den 8. marts kl. 19.00 - medlemsmøde samme sted
Fængselspræst Jesper Dupont Birkler vil fortælle om
Kirke og dagligt liv i Enner Mark Fængsel ved Horsens - Nordeuropas mest
sikrede fængsel
Som præst i det topsikrede fængsel er Jesper Birkler dagligt sammen med
mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe fra nogle
få år til forvaring og livstid. I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere
og bander, drabsmænd, narkohandlere, røveridømte, voldsmænd og terrordømte, og hvordan
det kirkelige arbejde, spørgsmålet om skyld og straf og om håb og længsel manifesterer sig i
denne sammenhæng - en hverdag, som er meningsfuld og teologisk udfordrende!
Jesper Birkler er cand. theol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været sognepræst i
Grædstrup/Vinding/Bryrup/Vrads og ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
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Lørdag den 5. maj
Udflugt til Lille Vildmose og Skørping Kirke
Nærmere følger
Arr.: Aarhuskredsen
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Medlemsformer og kontingenter for 2017– 2018
………udfyldes og sendes til foreningens kasserer…….
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

375,00 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.
Biblioteksmedlemskab pr. år:
Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form af
informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer.

495,00 kr.



Navn 1
Ved husstands – pensionistparmedlemskab

Fødselsår

Navn 2

Fødselsår

Adresse

Postnummer/By

395,00 kr.

Mailadresse
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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
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