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Kære medlem
Selvom dette års program er udarbejdet midt i Corona tiden, er det  
lykkedes lokalafdelingerne, Sønderjyllands Kreds og Nordisk Informa-
tionskontor at sammensætte et alsidigt og spændende program for 
2020/2021. Vi kan også glæde os over at nogle af de aflyste arrangemen-
ter er flyttet fra foråret til efteråret eller et helt år frem. (Der tages for-
behold for, at der fortsat kan ske udsættelser/aflysninger p.g.a. Corona.)
Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at deltage i alle afdelingernes 
aktiviteter. I må meget gerne invitere naboer og venner med.
Det er værd at bemærke at Danmark i 2020 har formandskabet i Nor-
disk Råd og at det nordiske samarbejde har fuld opmærksomhed i det  
politiske liv. 
Forening NORDEN arbejder netop for øget samarbejde i Norden. Det  
gør vi ved at sætte fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de 
nordiske lande. 
Som medlem af Foreningen NORDEN får du:
• Tilbud om at deltage i nordiske arrangementer, kurser  

og konferencer.
• Magasinet Nordiske fire gange årligt.
• Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).
• Mulighed for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for 

det nordiske.

Vel mødt i 2020/2021. 

Hilsen Tage Sørensen, kredsformand



Sønderjyllands kreds
www.sjy.kreds.foreningen-norden.dk
v/Tage Sørensen, Møllevej 5, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 2318 • mobil: 2393 4988
e-mail: nordentst@gmail.com

følg os her

Torsdag, 10. september kl. 17.30-22.00 
Kredsgeneralforsamling på Den Holistiske Højskole, 
Stensbækvej 29, 6510 Gram

Kl. 17.30     Rundvisning med fortælling om fortidens, nutidens 
        og  fremtidens Stensbæk.
Kl. 18.00     Aftensmad – Vegetarisk buffet.
Kl. 19.00     Generalforsamling i panelrummet inkl. kaffe/te 
                     og kage i pausen.
Pris: 150 kr. for aftensmad med vand, kaffe og kage
Samlet tilmelding fra hver lokalafdeling senest den 3. september til 
Tage Sørensen, tlf. 2393 4988 – mail: nordentst@gmail.com  

Lørdag, 3. oktober kl. 9.00-16.00      
Repræsentantskabsmøde for Foreningen NORDEN Danmark 
på Folkehjem i Aabenraa
Se Foreningen NORDENs hjemmeside http://foreningen-norden.dk
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Mandag, 19. april 2021 kl. 17.00      
Kredsgeneralforsamling på Løgumkloster Højskole, 
Brorsonsvej 2, 6240 Løgumkloster 
med rundvisning og spisning
Kl. 17.00     Forstander Ursula Dieterich-Pedersen fortæller om 
        Højskolen og dens historie.
        Løgumkloster Højskole er en skole med store visioner.
        Højskolen er placeret ved siden af Kirken og refugiet.   
Ca. kl. 18     Spisning - Her får vi en varm ret incl. 1 øl/vand og kaffe/te  
                     med kage. Der kan købes øl og vand. Pris: 175 kr. 
        Herefter er der generalforsamling – dagsorden følger  
         senere.

Tilmelding samlet fra hver lokalafdeling senest 10. april til 
Tage Sørensen, tlf. 2393 4988 – mail: nordentst@gmail.com eller til
Jørn Mejborn, tlf. 2990 3476 – mail: joern.mejborn@stofanet.dk

August 2021 - en hverdag ultimo august   
Kredsmøde for alle medlemmer 
på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Dato og program for rundvisning og mødet annonceres senere.

Torsdag, 30. september 2021 kl. 19.00-21.30
Koncert med Rikke Thomsen på Folkehjem
De 5 lokalafdelinger i Sønderjyllands Kreds er gået sammen om at få 
den sønderjyske musiker og sanger Rikke Thomsen til at afholde en 
koncert på Folkehjem i Aabenraa. 

 Sæt kryds i kalenderen. Mere om koncerten senere. 
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Haderslev-Frøs Herred HFH
www.haderslev.foreningen-norden.dk
v/Peder Columbus Moesgaard, Skolekobbel 36, 6510 Gram
tlf. 2892 5942 • e-mail: pcmoesgaard@gmail.com

Generalforsamling, udskudt fra foråret 2020
Torsdag, 27. august på Den Holistiske Højskole, 
Stensbækvej 29, 6510 Gram
Kl. 15.30      Mulighed for gåtur ud til Klimperne 
       med fortællinger om Klimperne.
Kl. 17.00      Rundvisning med fortælling om fortidens, 
      nutidens og fremtidens Stensbæk.
Kl. 18.00      Vegetarisk buffet.
Kl. 18.45      Generalforsamling m. kaffe/te.
Pris: 150 kr. for mad.
Tilmelding senest 23. august til Peder Moesgaard 
på mail pcmoesgaard@gmail.com eller ring 2892 5942.

Læsekreds Haderslev-Frøs Herred i Gram
Lise Witthøft leder igen læsekredsen i den kommende sæson og 
kan kontaktes på tlf. 2892 1709.
Første gang mandag, 5. oktober. Følgende datoer er: 
9. november, 7. december, 11. januar 2021, 8. februar, 8. marts

Læsekreds Haderslev på Bispen
Arne  Thybjerg fortsætter med læsekredsen i den kommende 
sæson og kan kontaktes på tlf. 2512 8572. 
Læsekredsen starter i september.

følg os her
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Nordisk Kulturuge på Rødding Højskole 
den 28. september - 2. oktober

Mandag, 28. september
Kl. 9.40-12.00: ”Godheds ubændige vælde” v/ Aage Augustinus
Et livsfilosofisk foredrag, der vil forsøge at indkredse glæden ved 
at være til! Hovedpersonerne er de to færøske forfattere William 
Heinesen og Jørgen Frantz Jacobsen. 

Kl. 14.00-16.30: ”Den forældede nordiske småstatsmentalitet” 
v/ Bertel Haarder
Mange lande gør sig større, end de er. I Norden gør vi os mindre, 
end vi er. Sammen kunne vi være med til at vise vejen for Europa.

Kl. 19.30: ”Babettes Gæstebud – en musikalsk fortælling” 
i Rødding Frimenighedskirke 
v/ Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen
Karen Blixen skrev Babettes gæstebud for over 60 år siden. Selve 
fortællingen foregår for 140 år siden, men temaerne i fortællin-
gen, er evigt gyldige og kan stadig berige os.

Tirsdag, 29. september
Kl. 9.40-12.00: ”Pasfotos og til rette vedkommende” 
v/ Einar Már Gudmundsson
Foredraget tager udgangspunkt i hans to seneste bøger:  
romanen ”Pasfotos” (2018) og digtsamlingen ”Til rette vedkom-
mende” (2019).

Kl. 14.00-16.30: ”Hverdag og vanvid i ny islandsk litteratur” 
v/ Erik Skyum Nielsen
Foredraget vil gennem nedslag i enkeltværker opsøge spændin-
gen mellem vanvid og hverdag. 7

Se hele programmet på Rødding Højskoles hjemmeside: https://www.rhskole.dk/



8

Onsdag, 30. september
Kl. 9.40-12.00: To nordiske romaner: 
”Ar” og ”Mænd i min situation” v/ Anette Jensen
Romanen ”Ar” (2018) af Auður Ava Ólafsdóttir, handler om en 
mand i slutningen af fyrrerne, som efter en skilsmisse søger at  
finde tilbage til livet igen. Samme tema har den norske forfatter 
Per Pettersons seneste roman ”Mænd i min situation” (2019). 

Kl. 15.00-17.00: ”Norden til Ejderen: Skandinavisme, 
højforræderi og krig” v/ Rasmus Glenthøj
Rasmus Glenthøj fortæller den politiske skandinavismes historie. 
En historie om europæisk, skandinavisk og dansk politik samt krig, 
konspirationer og højforræderi, der kulminerede i 1864.

Kl. 19.30: Koncert i Rødding Frimenighedskirke 
med det grønlandske kor ”Ulo”
Koret har til lejligheden sammensat et program med en række 
grønlandske sange.

Fredag, 2. oktober
Kl. 9.40-12.00: ”Nye fortællinger fra Grønland – med fokus på 
Grønlands styrker og ressourcer – i undergrunden og menneske-
ligt” v/ Jørn Holbech
Grønland er gået fra at være udkant til en central spiller i den  
globale udvikling, ikke mindst pga. klimadebatten, den smeltende 
indlandsis og verdens interesse for Arktis. 

Kl. 14.00-16.00: ”Grønland og rigsfællesskabet?” v/ Nauja Lynge
Hvordan kommer rigsfællesskabet helskindet gennem den store 
opmærksomhed omkring Arktis? Meget få tror på, at Grønland 
vil få lov til at være alene mere end få timer, hvis grønlænderne  
pludselig trykker på løsrivelsesknappen.



Mandag, 9. november kl. 19.00-20.30 
på Gram Bibliotek
Skumringstime – oplæsning i stearinlysets skær
Gram Bibliotek inviterer til hyggelig højtlæsning for 
voksne. Arrangementet er en del af Nordisk Biblio-
teksuge, hvor højtlæsere i hele Norden læser op fra 
samme bog på samme tid. 
I år er temaet Norden i Verden og Martin Abraham-
sen læser op af Audur Ava Òlufsdottir’s bog: ”Ar”. 
Efter oplæsningen spiller ”3 Gram Blandet” til fælles  
fornøjelse. Derefter kaffe og kage.
Det er gratis at lytte med, og kræver ikke tilmelding. 
Arrangører: Foreningen NORDEN og Gram Bibliotek.

Julekoncert i Rødding Frimenighedskirke
Glæd jer til en god oplevelse, som sætter jer i julestemning 
og godt humør. Se dagspressen og mail der vil blive udsendt.

Januar 2021
Arrangement sammen med Gram Kirke. 
Se dagspressen og mail der vil blive udsendt.

Februar 
En nordisk film og efterfølgende kaffe i Rødding Biograf
Se dagspressen og mail der vil blive udsendt.

Tirsdag, 23. marts kl. 17.00 
Generalforsamling i Rødding Aktivitetshus, Østergade 28
Rundvisning og lidt om, hvad der sker i Rødding. 
Derefter spisning og generalforsamling.
Pris: 160 kr. pr. deltager som betales til kontonr. 2451 6823105335
Tilmelding senest 17. marts til Ann Møller Gram, 
sms til 4079 3506 eller mail annoggunnar@gmail.com
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Sydslesvig
www.sydslesvig.foreningen-norden.dk
v/Anke Spoorendonk, 
Achter de Möhl 35, D-24955 Harrislee
tlf. +49 171 822 3512
e-mail: anke.spoorendonk@ssw.de

Vis hensyn i disse coronatider:
Derfor beder vi om tilmelding til de kommende arrangementer.

Tirsdag, 8. september kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek, 
Norderstr. 59, Flensborg
Nordisk fællessang med Faber
Vi synger nordiske sange med Simon Faber 
– ”vores egen Faber”, som med udgangs-
punkt i Højskolesangbogen vil causere over 
ligheder og forskelle i de nordiske landes tra-
ditioner for fællessang. 
Entré: 5 €.

Tilmelding til: anke.spoorendonk@ssw.de 
senest den 7. september.
Arrangører: Foreningen NORDEN i Sydslesvig, Nordisk Info, 
Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Fredag, 18. september kl. 17.00 
på Flensborg Bibliotek
Lørdag, 19. september kl. 14.00 
på Flensborg Bibliotek
OrdfraNord
Litteraturfest i grænselandet
Den 18. september med Hallgrimur Helgason og Ib Michael
Den 19. september med Sissel-Jo Gazan og Kristian Bang Foss
Se hele programmet i bibliotekets programhæfte 
for efteråret 2020 (inkl. oplysning om entré).
Tilmelding via Flensborg Bibliotek.

følg os her
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Mandag, 9. november kl. 18.00
Skumringstimen på Flensborg Bibliotek
Flere tusind biblioteker i hele Norden slukker for det elektriske lys 
og læser samme uddrag af ”Ar” af Audur Ava Ólafsdóttir.
Kl. 18.00 begynder vi aftenen med islandsk inspireret mad.
Kl. 19.00 slukkes det elektriske lys og årets tekst læses.
Aftenens gæst er Erik Skyum-Nielsen, lektor ved Københavns Uni-
versitet og litteraturkritiker på dagbladet Information siden 1978.
Erik Skyum-Nielsen er en stor kender af islandsk litteratur. Han vil 
i sit oplæg give et bud på, hvad der er det særligt islandske i nyere 
islandske romaner og digte.
Entré: 7 €. Betaling for spisning: 8 €.
Tilmelding til biblioteket på tlf. +49 461 86970 eller deb@dcbib.dk 
senest onsdag, 4. november.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og 
Foreningen NORDEN i Sydslesvig.

Lørdag-søndag, 21.-22. november
Jul i Norden på Christianslyst, Nottfeld, Süderbrarup
Ung som gammel mødes traditionen tro til nordisk julehygge på 
Kursuscentret Christrianslyst. Vi synger julesange, laver dekora-
tioner, hygger, spiser god, nordisk julemad og går på opdagelse i 
naturen. Fra midten af oktober kan programmet ses på 
www.sydslesvig.foreningen-norden.dk
Tilmelding via DGI.
Arrangører: Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger og
Foreningen NORDEN i Sydslesvig
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Fredag, 27. november kl. 16.00 på Flensborg Bibliotek
Lucia, Lyspiger og Lussekatter
Vi slutter året med Duborg-Skolens lyspiger og inviterer til gløgg 
og lussekatter. Desuden vil Winnie Frederiksen, som har skrevet 
flere hobbybøger,  hjælpe med at lave ting af gamle bøger. Mens 
der laves kreativ bogfoldning ved bordene, vil vi fortælle om den 
svenske tradition med lussekatter til Lucia og glæde os over lys-
pigerne. Fri entré.
Tilmelding til: anke.spoorendonk@ssw.de 
senest den 25. november.
Gløgg og lussekatter kan købes.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Foreningen 
NORDEN i Sydslesvig.

Tirsdag, 19. januar 2021 kl. 19.00
Norden rundt i 80 dage på Flensborg Bibliotek 
Foredragsarrangement med TV- journalist Kai Hartmeyer 
Inspireret af den franske romanforfatter, 
Jules Verne, tager Kai Hartmeyer os med ud 
på en eventyrlig rejse i hele Norden. Vi når 
ud i de fjerneste egne for at finde den nordi-
ske sjæl, kommer til Grønland og Færøerne, 
til Lofoten, Sverige og Finland og vil også få 
en øjenvidneberetning fra det store vulkan-
udbrud i Island i 1973. Foredraget er med mange TV klip.
Entré: 7 €.
Tilmelding til: anke.spoorendonk@ssw.de senest den 18. januar.
Arrangører: Foreningen NORDEN i Sydslesvig, Nordisk Info 
og Dansk Centralbibliotek.12



Tirsdag, 23. marts kl. 18.00 
på Flensborghus
Generalforsamling for 
Foreningen NORDEN i Sydslesvig
2021 vil være præget af, at det er 300-året for 
Hans Egedes ankomst til Grønland. Det vil 
vi også fokusere på i årets løb. Som optakt 

indbyder vi kl. 18.00 til ”Arktisk Streetfood” eller i hvert fald til 
arktisk inspireret mad. Kl. 19.30: Generalforsamling.
Tilmelding til aftenen på grund af maden til 
anke.spoorendonk@ssw.de senest 16. marts.

Onsdag, 5. maj kl. 17.00
Verdensarv i Norden – et udpluk
Danevirke Museum, Ochsenweg 5, 
24867 Dannewerk
Museumsleder Lars Erik Bethge vil med ud-
gangspunkt i museets arbejde give eksempler 
på nordiske bidrag til UNESCOs liste over Verdens Kulturarv. Kom-
mer man før museet lukker, vil der være mulighed for en lille rund-
tur i udstillingen på egen hånd, inden vi mødes kl. 17.00.
Efter Lars Erik Bethges oplæg indbyder vi til skrup-af-håndmad og 
drikkevarer til indkøbspris.
Tilmelding til: anke.spoorendonk@ssw.de senest den 3. maj.  
Arrangør: Foreningen NORDEN i Sydslesvig.

Fredag, 25. juni kl. 16.00
Nordisk Midsommar 
i Flensborg Biblioteks gård

Coronakrisen tvang os i 2020 til at give afkald på mange arran- 
gementer, også på premieren på vores ”Nordisk Midsommar”. 
Det retter vi op på nu! Vi indbyder til traditionel svensk midsom-
merfest med musikeren Bo Swahn. Nærmere informationer føl-
ger. Arrangør: Foreningen NORDEN i Sydslesvig.

Juni og juli 2021
Vi planlægger at deltage i årets Venskabsbystævne og gennem-
føre den rejse til Island, som vi måtte aflyse i 2020.
Nærmere informationer følger. 13

Hellefisk på en ristet bagel. 
(Foto: wikipedia)



Sønderborg/Gråsten
www.sonderborg.foreningen-norden.dk
v/Anna Birgitte Gautier, 
Ørstedsgade 81, 6400 Sønderborg
tlf. 2164 6241 • e-mail: annabirgitte@gautier.dk

Aflysninger på grund af coronakrisen medfører, at følgende  
programpunkter overføres til dette program: Generalforsamling, 
9 dages busrejse til Røros og Trondheim, Besøg i Ketting kirke og 
Anna Birgittes foredrag om sin barndom og skolegang i Nigeria.

Tirsdag, 1. september kl. 19.00 på Knøs Gård
Ordinær generalforsamling 
(udskudt fra den 17/3 på grund af coronakrisen).
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Vi har læsekredsaftner på Knøs Gård kl. 19.00 
på følgende tirsdage: 
6. oktober – 10. november – 12. januar 2021 – 2. marts
Vi læser i år islandske romaner, som vi låner på biblioteket.
Tilmelding hos Thora Nissen, 
tlf. 7447 1419 – mail: thnissen@post10.tele.dk eller 
hos Jens Peter Thestrup, Bjørnemosen 18, 
tlf. 2344 9104 – mail: jenspeter@thestrup.net
Første bog afhentes hos JPT efter 12. september. 

Fredag, 11. september kl. 16.00 i Multikulturhusets store sal
”Min sønderjyske barndom” af Hans-Jørgen Schanz,
der er opvokset i en slagterfamilie i Skovby på Sydals og student 
fra Sønderborg Statsskole. Han vil fortælle om sit liv med ud-
gangspunkt i sin opvækst mellem tysk og dansk i grænselandet.
Se mere på Bibliotekets hjemmeside.
Entré: 50 kr.
Billetter kan købes på Biblioteket – eller ved indgangen, 
hvis der er flere pladser tilbage. 
Arrangører: Grænseforeningen, Sprogforeningen, 
Bibliotek Sønderborg og Foreningen NORDEN.

følg os her
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Tirsdag, 15. september - onsdag, 16. september 
Tur til Henne Mølle Å Badehotel
Vi kører i egne biler til Varde, hvor vi mødes kl. 13.00 ved Otto 
Frello museet. Herefter kører vi til Badehotellet, som ligger i unik-
ke omgivelser midt i de fredede klitter og tæt på det brusende 
Vesterhav.
Efter indkvartering og kaffe er der lejlighed til at nyde omgivel-
serne, inden vi får en to-retters menu. 
I skumringstimen kan man køre mod Oksbøl og opleve Danmarks 
største hjortevildt i brunst. Husk kikkert!
Næste dag kl. 10.00 bliver vi hentet af naturvejleder Merethe  
Vigen der guider os rundt ved Filsø og i den gamle egeskov, hvor 
kun toppene rager op over sandet. Til frokost bliver der serveret 
smørrebrød.
Vi forlader Merethe Vigen og kører ud til Henne Strand, hvor 
vi besøger det gamle vandrerhjem fra 1937. Det fremstår med  
oprindeligt inventar.  
Pris for hele turen:
dobbeltværelse 1700 kr. – enkeltværelse 2000 kr.
Tilmelding til Jette Langballe senest 15. august 
mobil: 5194 8549 – email: jette.langballe@bbsyd.dk

Tirsdag, 27. oktober kl. 19.00 i Ahlmannsparken i Gråsten
Grønlandsaften m/ foredrag om Østgrønland
Distriktssygeplejerske Bodil Glenshøj fortæller i ord og billeder fra 
sine 3 år i Tassilaq i Østgrønland. Levevilkårene i Østgrønland var 
barske, og desværre har tingene ikke ændret sig ret meget siden 
Bodil Glenshøj var deroppe.
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Grønlænderkoret ”ULO” underholder undervejs.
Entré, kaffe og kage: 60 kr. og 
80 kr. for ikke-medlemmer.
Arrangører: Grønlænderforeningen 
”ULO” og Foreningen NORDEN.
 

(Hvis salen i Ahlmannsparken 
ikke er færdigrenoveret, holdes 
mødet i stedet den 23. februar 2021 
samme sted og samme tid). 

Tirsdag, 17. november kl. 19.00 på Knøs gård
Fællessang med temaet: 
”Hvorfor har man valgt at lave grænser”
Med dette citat af Eddie Skoller som overskrift, vil Ingrid Faurby 
fortælle om baggrund for og historier om de enkelte sange, vi  
skal synge – og Torsdagstrioen med Olaug Mouritzen samt Ing-
rid og Henning Faurby leverer musikken – samt denne aften også  
Carlos Faurby.
Entré inkl. et glas vin, kaffe og kage: 70 kr.
For ikke-medlemmer: 100 kr.

Tirsdag, 26. januar 2021 kl. 19.00 på Knøs Gård
”Kunsten Oplevet” af Vera Rahbek, 
kunstner, cand.phil i dansk og åndelig vejleder:
”Kunsthistorie, kunstviden, kunstkritik mm. lærer man fx på  
universitetet. Det er en hoved-viden. At opleve kunst sker med 
sanserne, med kroppen. Den bedste kunstforståelse og kunst-
kritik opnås med at kombinere de to. Hjertet og hjernen.”
Foredragsholderen lægger hovedvægten på sin egen kunst og 
kommer ind på organisk minimalisme og skabelsesmyter og om 
at skabe. Kom og få indblik i hvordan vi oplever kunst og hvor- 
dan vi kan få en bedre verden gennem kunsten og oplevelsen af 
kunst. 
Entré inkl. kaffe og kage: 60 kr. – 80 kr. for ikke-medlemmer.

Grønlænderkoret ULO
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En søndag i februar kl. 14.00 i Broagersalen 
Afstemningsfest med fællessange og orkestermusik
Flere oplysninger bekendtgøres senere i dagpressen.

Tirsdag, 16. marts kl. 19.00 på Knøs Gård 
i Hørup 
Anna Birgitte Gautier fortæller om sin barn-
dom og skoletid i Nigeria 
– 500 km fra forældrene.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Entré, kaffe og kage: gratis for medlemmer og
50 kr. for andre.

Lørdag, 8. maj kl. 14.00 
Eftermiddagstur til Ketting kirke 
Vi mødes ved Ketting kirke, hvor Jenny Skov-

mand viser kirken frem og fortæller om kirkens historie. Den 
har bl.a. været domkirke, da Als og Ærø en overgang var et selv- 
stændigt stift. 
Jenny spiller gerne på kirkens orgel, hvis vi har lyst til at synge en 
salme eller to. Vi har fået lov til at drikke kaffe med kage i det fine 
sognehus.
Efter kaffen går vi en tur i Ketting, hvor vi kan kikke ind til den  
tidligere bispegård og få et kig ind i den store præstegårdshave, 
hvor Jenny er vokset op.
Entré: 50 kr. for medlemmer – 75 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 1. maj til Anna Birgitte Gautier, 
tlf. 2164 6241 – mail: annabirgitte@gautier.dk 
Betaling ved tilmelding til Andelskassen kontonr.: 5953 - 1194153.

9 dages bustur til Trondheim, Røros og Gudbrandsdalen
Rejsen i 2020 er blevet flyttet til juni 2021.
Program udsendes snarest og lægges på hjemmesiden.

Anna Birgitte med 
familie i Nigeria



Tønder - Skærbæk - Toftlund
v/Tage Sørensen, Møllevej 5, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 2305 • mobil 2393 4988 
e-mail: nordentst@gmail.com

Læsekreds i Medborgerhuset, Østergade 64A, Tønder
Starter tirsdag, 1. september kl. 14.00-16.00
v/ Dorthe Rødgaard – mail: dr@bbsyd.dk – tlf. 7472 3577 
 

Bogen er Gunnar Staalesen: ”1900, morgenrøde”.
Nye bøger og datoer fastsættes senere.

Nordisk Kulturuge i Tønder i uge 40
Årets tema er ”Venskab”.
Kulturugen åbnes med et arrangement i Toftlund lørdag den  
26. september, og den afsluttes søndag den 4. oktober med et 
arrangement i Bredebro.

Forventes i uge 40 (onsdag, 30. september) 
Tønder Kulturhus
Skolekoncerter med Sigurd Barrett 
Arrangører: Tønder Amts Grænseforening 
og Foreningen NORDEN TST.

Nordisk Kulturuge på Rødding Højskole
Søndag den 27. september
Kl. 19.30-21.00: Højskolesang og fortælling 
v/ Anette Jensen og Aage Augustinus. 

Mandag den 28. september
Kl. 9.40-12.00: ”Godheds ubændige vælde” v/ Aage Augustinus.
Kl. 14.00-16.30: ”Den forældede nordiske småstatsmentalitet” 
v/ Bertel Haarder.

følg os her

18



Kl. 19.30: ”Babettes gæstebud – en musikalsk fortælling”
i Rødding Frimenighedskirke  
v/ Helle Erdmann Frantzen og Steen Jørgensen.

Tirsdag den 29. september
Kl. 9.40-12.00: ”Pasfotos og til rette vedkommende” 
v/ Einar Már Gudmundsson.
Kl. 14.00-16.30: ”Hverdag og vanvid i ny islandsk litteratur” 
v/ Erik Skyum Nielsen.

Onsdag den 30. september
Kl. 9.40-12.00: To nordiske romaner 
”Ar” og ”Mænd i min situation” v/ Anette Jensen.
Kl. 15.00-17.00: ”Norden til Ejderen: Skandinavisme, højforræderi 
og krig” v/ Rasmus Glenthøj.
Kl. 19.30: Koncert i Rødding Frimenighedskirke med det grøn-
landske kor ”Ulo”.

Fredag den 2. oktober
Kl. 9.40-12.00: ”Nye fortællinger fra Grønland – med fokus på 
Grønlands styrker og ressourcer – i undergrunden og menneske-
ligt” v/ Jørn Holbech.
Kl. 14.00-16.00: ”Grønland og rigsfællesskabet?” v/ Nauja Lynge.
Kl. 16.30-17.30: Sang under kirketag v/ Aage Augustinus.

Pris pr. arrangement 75 kr. 
Se nærmere på Rødding 
Højskoles hjemmeside: 
rhskole.dk  

Mandag-søndag, 
9.-15. november
Nordisk biblioteksuge 
Mandag, 9. november 
kl. 19.00 
på Tønder Bibliotek 
Skumringstime i Tønder  med 
oplæsning af tekst fra den 
islandske forfatter Audur Ava 
Ólufsdottir’s bog: ”Ar”. 

Nordisk litteraturvecka  
Norden i världen

Nordisk litteraturuge  
Norden i verden

Nordisk litteraturuke  
Norden i verden

Pohjoismainen kirjallisuusviikko 
Pohjola maailmassa

Anni Wikberg

Norræn bókmenntavika 
Veröldin og við 

Norðurlendsk bókmentavika 
Norðurlond í heiminum

Nunat Avannarliit atuagaataasa 
sapaatip-akunnerat 
Nunat Avannarliit nunarsuarmi

Nordic Literature Week 
The Nordics in the World

9-15/11 2020



Mandag, 23. november kl. 19.00 
i Lille Sal, Tønder Kulturhus - Schweizerhalle
Foredrag med tidligere museumsinspektør Inger Lauridsen 
om den sønderjyske maler Agnes Smidt
Foredraget er 2 gange 1 time med en kaffepause imellem.
Pris: 75 kr. 

Onsdag, 10. februar 2021 kl. 18.30 i Kulturhus Emanuel 
Afstemningsfest med spisning/kaffe
Aftenen byder på indslag fra foredrags-
holder Sven-Erik Ravn om bl.a. de søn-
derjyske ”Besserwissere”.
Desuden kommer der afstemnings- 
tilbageblik, fællessang og korsang ved 
Skærbæk Egnskor m.m.
Aftenen er i samarbejde med Historisk 
Forening, Grænseforeningen, Forenin-
gen Emanuel og Foreningen NORDEN.
Senest tilmelding den 5. februar.
Køb billetter til 180 kr. inkl. spisning menu:  Karbonade med ærter 
og gulerødder inkl. vand på bordene samt kaffe og brø’tårt.
Drikkevarer i øvrigt for egen regning.
www.kulturhus-emanuel.dk

Mandag, 8. marts kl. 19.00 i Klosterspejdernes spejderhytte, 
Hedevej 1, 6240 Løgumkloster 
NORDEN TST Generalforsamling 
Norden er vært ved kaffe med kage. Forslag, der ønskes behand-
let på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen  
senest 8 dage før generalforsamlingen.  

Kulturhus Emanuel



Søndag, 21. marts kl. 9.30-16.00 i Kulturhus Emanuel
Højskoledag
Temaet for højskoledagen er Genforeningen.
Formanden for Den Nordslesvigske Kvindeforening, Henriette 
Jessen, fortæller om foreningens historie og virke fra 1907 til i dag.
Det endelige program var ikke fastlagt ved folderens deadline.
Arrangementet er et samarbejde mellem Grænseforeningen,  
Historisk Forening, Tidens Kvinder, Emanuels Cafe og Foreningen 
NORDEN TST.
Morgenkaffe, morgensang, frokost og kaffe.
Billetter á 375 kr. alt inkl. på:  www.kulturhus-emanuel.dk

Onsdag-søndag, 7.-11. juli i Skærbæk
Venskabsbystævne
Besøg fra NORDEN i Vimmerby, Ölfus-Thorlakshöfn og 
Moss-Rygge.
Hvis du er interesseret i at have gæster boende under venskabs-
bystævnet, må du gerne kontakte et bestyrelsesmedlem allerede 
nu.

Vi vil gerne spare lidt på udgifterne, så derfor vil vi stræbe efter, 
at programmerne kun sendes pr. mail til medlemmerne.

Vi vil derfor opfordre til, at alle sender deres mailadresse til 
nordentst@gmail.com
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Aabenraa
www.aabenraa.foreningen-norden.dk
v/Karen Margrethe Fink, Varnæsvej 54, 6200 Aabenraa
tlf. 2120 1932 • e-mail: karenmargrethefink@gmail.com

BEMÆRK: 
Kredsmøder og kredsgeneralforsamlinger + 
Repræsentantskabsmøde se s. 4-5.

Lørdag, 12. september 
Heldagstur til Mandø 
Årets program starter med en 
Vadehavstur til Mandø. 
Tag evt. familien med. 
Vi kører i egne biler til parkerings-
pladsen ved Vadehavscentret 
Okholmvej 5, Ribe. 
Kl. 12.00 er der afgang med Traktor-
bus til Mandø, hvor vi får frokost og en guidet tur rundt på øen. 
Afgang retur til Vadehavscentret kl. 15.30. 
Pris for Mandøturen er 150 kr. for voksne og 120 kr. for børn.  
Oplysning om betaling og udførligt program sendes til medlem-
merne. 
Det er muligt for egen regning at besøge Vadehavscentret før  
turen til Mandø. Se nærmere i programmet.  
Tilmelding til Karen Margrethe Fink: 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms 2120 1932 
senest 1. september. 

Onsdag-torsdag, 16.-17. september kl. 19.00 
på Aabenraa Bibliotek og på Felsted Bibliotek
OrdfraNord
Kom og hør forfatterne Ib Michael (16.9. kl. 19.00 i Aabenraa) 
og Kristian Bang Foss (17.9. kl. 19.00 i Felsted). 
Begge er meget aktuelle danske forfattere. 

følg os her
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Ib Michael hvis tema er ”Liv og rejser” har netop fejret sit 50 års 
forfatterskab med udgivelsen ”Sandheden om Lucy”. Han beret-
ter frit fra hjertet uden andre virkemidler end vid, indsigt og en 
fabelagtig sans for at fortælle en historie.  
Kristian Bang Foss er aktuel med romanen ”Frank vender hjem” 
(nomineret til DR’s romanpris) og hans seneste udgivelse er  
”Kaptajn Haddocks ordbog – fra afholdsmøde til åndsbolle”. Kris-
tian Bang Foss lader sig inspirere af oplevelser og iagttagelser 
hvor han færdes, og sat sammen bliver det til absurde skildringer 
med både komik og tragedie. 
Entré: 80 kr. pr. aften. Tilmelding og betaling til aabenraabib.dk 
Se udførligt program for hele litteraturfestivallen på bibliotekets 
hjemmeside eller i pressen.

Onsdag, 7. oktober kl. 15.00-17.00 på Aabenraa Bibliotek
Foreningstorvet
Kom og hør om Foreningen NORDENs betydning og hvad for-
eningen kan byde på lokalt og nationalt. Hvorfor er det nordiske 
samarbejde vigtigt i den globaliserede verden? Hvad er nordiske 
værdier i det moderne samfund? Mere på hjemmesiden og i pres-
sen.

Mandag, 9. november kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek 
Skumringstimen
Nordisk Litteraturuge med temaet ”Norden i verden”. 
I stearinlysenes skær læser Claus Helsbøl, Kalvø (aktiv 
pensioneret lærer, skoleinspektør og senest præst) op af 
Audur Ava Òlufsdottir: ”Ar” (vinder af Nordisk Råds Litte-
raturpris 2019). Efter kaffepausen, mere om bogen og dis-
kussion om temaet. Fri adgang. Der serveres kaffe/te og 
lidt sødt i pausen. 
Arrangeres i samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne.

Ib Michael Kristian Bang Foss
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Torsdag, 19. november kl. 19.30 i Billedsalen
på Folkehjem i Aabenraa
Foredrag med Lars Therkelsen 
om ”Sindelagsfølelse på godt og ondt gennem 100 år”.
Lars Therkelsen er vokset op i Sønderjylland og har derfor person-
lige oplevelser med at leve i en landsdel hvor relationen mellem 
tysk og dansk har været en del af hverdagen, men først for ny-
lig er han begyndt at studere sin families historie tilbage til tiden 
før og efter genforeningen i 1920. Disse studier har resulteret i 
bogen ”Knuder i usynlige bånd” som udkom i februar 2020. Her 
skildres to familiers historier i de dansk – tyske spændinger i Søn- 
derjylland, men bogen er også en skildring af hvordan sønder- 
jyderne oplevede at skulle integreres i det øvrige Danmark. 
Lars Therkelsen vil også komme ind på Nor-
dens betydning i Grænselandet. Foreningen 
NORDEN blev som landsdækkende forening 
grundlagt i 1919, men lokalafdelingen i Aaben-
raa blev først dannet i 1939 som modvægt til 
den fremadstormende nazisme. Mottoet fra 
medstifteren Oluf Hansen (dansk skolelærer i 
Løjt) lød – ”hellere Nordisme end Nazisme”. 
Der lægges op til et foredrag hvor spændin-
gerne mellem dansksindede og tysksindede 
blev udfordret først ved afstemningen i 1920 
og senere med Nazismens fremstormen i 1930’erne og besæt-
telsen 1940-45. Trådene frem til i dag er interessante at følge og 
det bliver der rig lejlighed til at få belyst ud fra Lars Therkelsens 
vinkel. Mon ikke der er basis for en god diskussion efter fore- 
draget og kaffen?
Foredraget er arrangeret i samarbejde mellem Sprogforeningen, 
Grænseforeningen og Foreningen NORDEN.
Entré: 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Tilmelding senest 15. november til Karen Margrethe Fink: 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 2120 1932. 
Der oprettes venteliste ved flere end 100 tilmeldte.
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Torsdag, 28. januar 2021 kl. 19.30 på Folkehjem
Nordisk fællessang med Simon Faber
Vi synger nordiske sange med Simon Faber (tidligere overborg-
mester i Flensborg, nu projektleder for Genforeningsfejringen 
2020), som med udgangspunkt i Højskolesangbogen vil causere 
over ligheder og forskelle i de nordiske landes traditioner for fæl-
lessang. Kom og vær med i en spændende aften. Der serveres 
kaffe mm. undervejs. 
Entré: 100 kr. for medlemmer – 125 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink:
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 2120 1932

Onsdag, 10. februar kl. 19.00 på Folkehjem 
Afstemningsfest for genforeningen 1920
i samarbejde mellem Historisk samfund, Sprogforeningen, Græn-
seforeningen, Sønderjydsk Skoleforening, Frederiksklubben og 
Foreningen NORDEN.
Frederiksklubben er ansvarlig for aftenens program. Lægges på 
hjemmesiden og udsendes senere til medlemmerne. Se pressen.

Torsdag, 4. marts kl. 19.30 på Folkehjem
(Foredraget er flyttet fra 2020) 
Foredrag og Generalforsamling
Foredrag ved Siegfried Matlok (tidligere Chef-
redaktør for Der Nordschleswiger) om forholdet 
mellem Danmark og Tyskland 100 år efter gen-
foreningen. Siegfried Matlok ser tilbage på de 
mørke situationer  i det dansk-tyske århundrede 
og fortæller om de fremskridt, som siden 1955 
og 1972 er opnået i forholdet mellem dansk og 
tysk – ikke mindst i grænselandet. Matlok analy-
serer nutidens store problemer især i en europæ-
isk sammenhæng, men ser også på de muligheder og risici som  
fremtiden kunne bringe.  
Efter foredraget og kaffepause afholdes den årlige general- 
forsamling i Foreningen NORDENs lokalafdeling for Aabenraa 
Kommune. 
Medlemmer betaler 50 kr. for foredrag og kaffe. 
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Ikke-medlemmer betaler 75 kr.
Tilmelding senest 28. februar til Karen Margrethe Fink: 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 2120 1932.

Onsdag, 28. april kl. 19.00-21.00 i Havsteen stuen
ved Sct. Jørgens Kirke  
Foredrag om billedkunstneren Edvard Munch 
ved højskolelærer Anja Kjølby, som arbejder på Løgumkloster 
Højskole i Billedkunst og kunstforståelse/kunsthistorie. 
Foredraget er for alle medlemmer af Aabenraa Kunst- og Musik-
forening og Foreningen NORDEN i Aabenraa + andre interesse-
rede. Det er bl.a. tænkt som en optakt til de to foreningers fælles 
Norgestur i maj 2021. (se omtale nedenfor).
Entré: 60 kr. for medlemmer af de to foreninger og 
80 kr. for ikke- medlemmer.

Onsdag-søndag, 12.-16. maj 
5 dages tur til Hønefoss og Oslo
Aabenraa Kunst og Musikforening og Foreningen NORDEN 
Aabenraa er igen gået sammen om at planlægge en nordisk rejse 
i Kristi Himmelfartsferien 2021. Denne gang skal vi på en 5 dages 
tur til Norge, hvor vi besøger Aabenraas venskabsby Hønefoss  
og hovedstaden Oslo. Vi kører i bus til Hønefoss via Hirtshals/ 
Larvik onsdag, 12. maj og videre til Oslo fredag, 14. maj. Hjem-
komst til Aabenraa søndag, 16. maj om aftenen. 
På turen skal vi opleve natur, kultur og kunst.
På grund af Corona er planlægningen forsinket så programmet  
for turen bliver først klar i september 2020. Men sæt allerede 
kryds i kalenderen nu. 
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Nordisk Info
www.nordisk-info.de
v/ Eva Ritter, Norderstr. 59, D-24939 Flensburg
tlf. +49 461 8697-111 • e-mail: nordisk-info@nordisk-info.de

Se vores aktuelle program på www.nordisk-info.de/aktiviteter

Nordisk Info arbejder på at tilpasse årsprogrammet til de udfor-
dringer, som følger med corona-krisen. Mange detaljer er derfor i 
skrivende stund ikke fastlagte endnu, og der kan løbende ske æn-
dringer. Vi opfordrer alle interesserede til at holde øje med den 
elektroniske kalender på vores hjemmeside for opdateringer. 
Den foreløbige plan er et arrangement d. 1. oktober, ”Mød Nor-
den i Sydslesvig”, som skal handle om aktuelle politiske emner i 
Norden. Den 21. november vil vi gerne sætte fokus på det danske 
rigsfællesskab, som har formandskab i Nordisk Råd i 2020, ved  
en kulturel temadag med film og foredrag.
I løbet af 2020 glæder vi os også til at præsentere en helt ny- 
designet hjemmeside. Den skal sørge for et endnu større overblik 
over, hvad NISS tilbyder.
Som noget nyt udgiver vi nu vores nyhedsbrev hele to gange 
om måneden. Her får I nyheder om stort og småt fra alle nor-
diske lande. Der vil både være om politik og kultur i Norden og 
om beretninger fra den lille bygd til de bonede gulve. Selvfølge-
lig præsenterer vi også, hvad der er af nordiske arrangementer i  
Sønderjylland og Sydslesvig. Sidder I inde med viden om nordiske 
emner eller arrangementer, som bør vises i enten nyhedsbrevet,  
på vores facebook-side eller på hjemmesiden, er I meget velkom-
ne til at kontakte os.
Tilmelding til Nordisk Infos nyhedsbrev:
Vi vil derfor gerne opfordre alle til at tilmelde sig vores Nyheds-
brev enten på www.nordisk-info.de eller ved at henvende sig  
direkte til Eva Ritter: eri@nordisk-info.de
Følg os på facebook!
I kan også følge Nordisk Info på www.facebook.com/nordisk.info
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Medlemskab af Foreningen NORDEN
Du kan blive medlem af foreningen ved at kontakte din lokal-
formand/bestyrelsesmedlem. Du kan også gå på Landskontorets 
hjemmeside: www.foreningen-norden.dk og klikke dig ind på  
menuen: Bliv medlem

Foreningen NORDEN
e-mail: landskontoret@foreningen-norden.dk
Vandkunsten 12
DK - 1467 København K
tlf.: +45 35 42 63 25

• Personligt medlemskab  295 kr. pr. år

• Husstandsmedlemskab  390 kr. pr. år

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil de fylder 18 år. 
Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen.

• Pensionistmedlemskab  195 kr. pr. år

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen  
samt førtidspensionister.

• Pensionistparmedlemskab  240 kr. pr. år

Medlemskabet dækker gifte/samboende pensionister fra den 
yngste når folkepensionsalderen samt førtidspensionistpar. Der 
fremsendes kun ét sæt materiale til adressen.

    Støttemedlemskab   Individuelt

• Skolemedlemskab   495 kr. pr. år
• Skoler med under 100 elever 200 kr. pr. år

• Biblioteksmedlemskab  395 kr. pr. år


