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Mandag, 24. september kl. 17.00 
Kredsmøde for alle medlemmer
Virksomhedsbesøg på Abena, Egelund 35, Aabenraa.
Efterfølgende møde på Røde Kro. 
Tilmelding til arrangementet senest 14. september til Karen Mar-
grethe Fink, karenmargrethefink@gmail.com eller tlf. 2120 1932.
Se mere på Sønderjyllands kreds, side 25.

OrdFraNord er en nordisk litteraturfest i grænselandet. Her 
kan du møde nordiske forfattere på biblioteker nord og syd for 
grænsen:
Onsdag, 3. oktober kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek
Suzanne Brøgger fortæller om sit forfatterskab og bliver inter-
viewet af Ivy York Möller-Christensen, professor på Universität 
Flensborg. Suzanne Brøgger brød igennem i 1978 med ”Creme 
Fraiche”, første del i en selvbiografisk føljeton, som fortsatte i 
”Ja” fra 1986 og ”Transparence” fra 1993. I 2017 udkom ”Koral”, 
som er en forkortet og nykomponeret udgave af de tre romaner. 
Arrangeret af bibliotekerne i Sønderjylland, Dansk Centralbiblio-
tek i Flensborg og Stadtbibliothek i Flensburg.
Entré: 50 kr. 
Tilmelding på www.aabenraabib.dk eller på biblioteket.

Torsdag, 25. oktober kl. 16.00-18.00 
i Billedsalen på Folkehjem
”Opvæksten i Sønderjylland set i perspektivet 
af afslutningen på 1. Verdenskrig og Genfor-
eningen”
MF og tidligere minister Bertel Haarder fortæller. 
Arrangeret i et samarbejde mellem Foreningen 
NORDEN, Sprogforeningen, Grænseforeningen og 
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Aabenraa Bibliotekerne.
Entré: 100 kr. inkl. kaffe og småkager. 
Billetter sælges kun på www.aabenraabib.dk eller på biblio- 
teket. Hvis der er ledige pladser, vil der være mulighed for køb af  
billetter ved indgangen.

Mandag, 12. november kl. 19.00 
på Aabenraa Bibliotek 
Nordisk litteraturuge med 
Skumringstimen
Temaet er ”Helte i Norden”. Anette Jen-
sen, tidligere leder af Nordisk Informa- 
tionskontor, nu sognepræst ved Løjt Kirke 
læser op fra ”Islandske konger” af den is-
landske forfatter Einar Már Gudmundsson. 
Derefter fortæller hun mere om forfatte-
ren og hans forfatterskab og leder diskus-
sionen. I samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne. 
Ingen tilmelding – bare mød op.

Torsdag, 6. december kl. 19.30 i Løjt Kirke
Julearrangement med Løjt Kirkes pigekor ledet af organist 
Ole Plauborg Jensen. Sognepræst Anette Jensen vil fortælle 
lidt om kirkens smukke og sjældne altertavle. Vi får kaffe med  
småkager i menighedslokalet, og der er fællessang ledet af Ole 
Plauborg Jensen. 
Entré: 30 kr. for kaffe mm. 

Onsdag - mandag, 6. - 11. februar 2019 
Rejse til vintermarked i Jokkmokk
Kredsen og Anke Spoorendonk, Sydslesvig lokalafdeling arran- 
gerer turen. Se nærmere på Kredsens side s. 26, for at få oplys-
ninger om pris og vilkår.

Søndag, 10. februar kl. 19.30 på Folkehjem  
Afstemningsfest i samarbejde med Historisk Samfund, Sprog-
foreningen, Grænseforeningen, Frederiksklubben, Sønderjydsk 
Skoleforening og Foreningen NORDEN. Sønderjydsk Skolefor-
ening står som arrangør. Se nærmere omtale i dagspressen.20
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Tirsdag, 26. marts kl. 19.30 
på Højskolen Østersøen
Generalforsamling og foredrag
Efter generalforsamling og kaffe, ca. kl. 20.30 holder Anke  
Spoorendonk, tidligere minister i Landdagen i Kiel, nu formand 
for Foreningen NORDEN i Sydslesvig, foredrag med titlen: ”Syd-
slesvig og Norden – om at føre nordisk politik i Slesvig-Holsten”.
Foreningen giver kaffe og kage til medlemmerne. 
Øvrige betaler 70 kr.
Tilmelding senest 22. marts til Birte Fangel  
på mail: bifa1201@gmail.com eller tlf. 2616 4742.

Mandag, 29. april kl. 17.00 - 22.00
Kredsgeneralforsamling på Duborg-Skolen
Vi mødes på Duborg-Skolen, Ritterstr. 27 i Flensborg, hvor vi  
får en rundvisning i den nyrerenoverede del af skolen, hvor  
A.P. Møller-fonden har investeret.
18.00: Spisning – pris og dagsorden følger i indkaldelsen.
Samlet tilmelding fra hver lokalafdeling. 
Se s. 25 Sønderjyllands kreds. 

Tirsdag, 30. april kl. 19.00 på Højskolen Østersøen
Kunstformidler og billedkunstner cand.comm. Taina Hvidlykke  
er født i Finland og holder foredrag om Finsk kunst, design og 
arkitektur fra guldalderen til i dag.
Finland har siden guldalderen fostret mange interessante kunst-
nere, designere og arkitekter, hver med deres eget udtryk, og 
foredraget viser med talrige billeder højdepunkter fra guldalder-
kunsten og dens betydning for skabelsen af national identitet, 
til nutidige finske kunstneres betydning og indflydelse på den  
internationale kunstscene.
Finsk nutidskunst fik i 1998 sit eget museum i Helsingfors, og i  
dag er kunstmuseet Kiasma et af landets mest populære museer. 
Når man ser nærmere på de vigtigste tendenser i moderne finsk 
kunst, vil man se at det finske formsprog har sit særpræg, som 
lægger vægt på både funktionalitet og enkelthed, og ofte er  
inspireret af naturens organiske former. Finsk design har skabt 
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flere internationale klassikere som fx Tapio Wirkkalas glas og  
Marimekkos tekstiler med store grafiske mønstre. Arven efter  
Alvar Aalto kan ses både i design og arkitektur, som bliver ved 
med at forny sig.
Foredraget er optakt til rejsen til Finland i maj - juni og arrange- 
res af Aabenraa Kunst - og Musikforening i samarbejde med For-
eningen NORDEN, Aabenraa. 
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage / 70 kr. for ikke-medlemmer.

Onsdag - søndag, 29. maj - 2. juni 
Tur til Finland med besøg i Lojo og Helsingfors
Foreningen NORDEN, Aabenraa og Aabenraa Kunst- og Musik- 
forening arrangerer en fælles tur til Finland med besøg i ven-
skabsbyen Lojo (1 overnatning) og Helsingfors (3 overnatninger).
Turen har fokus på natur, kultur, kunst og design. Der er plan- 
lagt besøg i koncerthuset Finlandia og en guidet byvandring i  
jugendkvarteret i Helsingfors. Desuden skal vi se kirker, kunst-
museer og design m.m. I Lojo besøger vi bl.a. Hembygdmuseet  
og kirken og på busturen til Helsingfors gør vi holdt i Fiskars og  
får en rundvisning i de arbejdende værksteder. I turen er inklu- 
deret 4 overnatninger, 4x morgenmad, 3x middag, 3 guidede 
rundvisninger og et 24 timers hop on/hop off kort i Helsingfors.  
Vi flyver fra Sønderborg lufthavn med skift i København. 
Pris med forbehold for flypriser i delt dobbeltværelse: 6950 kr. 
(enkeltværelse + 1300 kr.). 
Mere detaljeret program udsendes sammen med kredsfolderen 
og via nyhedsbrev samt hjemmesiden.
Tilmelding til Povl Petersen, planeriet@mail.dk eller 
tlf. 30 66 48 45 senest 12. september 2018. 
Samtidig indbetales 1500 kr. i depositum. Bankkonto og yderlige-
re oplysninger om turen fremgår af programmet.


