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Kære medlem

Jeg vil gerne sige TAK til Lise Witthøft for hendes store indsats 
som formand for Foreningen NORDEN, Sønderjyllands kreds.
Samtidig vil jeg gerne sige TAK for den tillid, der gives mig ved  
valget til formand, jeg vil forsøge at leve op til denne tillid.
Som nyvalgt formand vil jeg forsøge at deltage i alle fem afdelin-
gers generalforsamlinger.
Som I kan se, så har alle lokalafdelinger lavet nogle interessante 
programmer.
Jeg vil opfordre alle medlemmer til at støtte op om de forskel-
lige aktiviteter i alle lokalafdelingerne. I den forbindelse håber  
jeg, at alle lokalformænd samtidig med udsendelse af nyheds- 
breve til egne medlemmer vil sende kopi til de øvrige lokalfor-
mænd.
I de fleste af vore afdelinger er der tilbagegang i medlemstallet, 
hvilket får mig til at tænke på, hvordan får vi flere til at melde sig 
ind i Foreningen NORDEN.
Der skal derfor lyde en opfordring til alle medlemmerne om, at 
komme med gode ideer til, hvordan vi kan gøre det mere attrak-
tivt at blive medlem af foreningen.
Jeg vil opfordre alle, der ikke tidligere har modtaget nyheds- 
breve til at sende sin mailadresse til lokalformanden - så I frem- 
over modtager nyhedsbreve og påmindelser om aktiviteter mv.
2019 bliver et spændende år, hvor Foreningen NORDEN kan fejre 
100 års jubilæum.
I forbindelse med jubilæet vil kredsen lave nogle spændende  
arrangementer, som I kan se i programmet side 25-26.

Hilsen Tage Sørensen, kredsformand
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Haderslev-Frøs Herred HFH
www.haderslev.foreningen-norden.dk
v/Ann Møller Gram, Bakkevej 2, 6630 Rødding
tlf. 40793506 • e-mail: Annoggunnar@gmail.com

Læsekreds Haderslev-Frøs Herred i Gram
Opstart mandag, 24. september. Øvrige datoer: 22. oktober, 
26. november, 28. januar 2019, 25. februar, 25. marts. 
Vi mødes kl. 19.00 i Baronens Hus på Slotsvej.
Deltagelse er gratis for medlemmer 
– 40 kr. pr. gang for ikke-medlemmer.
Kontaktperson: Lise Witthøft, mobil: 28921709 
eller mail: lise@witthoeft.dk 

Læsekreds Haderslev på Bispen
Kontaktperson: Arne Tybjerg, tlf: 25128572

Fredag, 17. august kl. 19.00
Litteraturaften med den islandske forfatter 
Jón Kalman Stefánsson på 
KUC Kolding uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding
Entré: 50 kr.  

Onsdag, 3. oktober på Rødding Højskole
Nordisk Kulturuge
Kl. 09.40-12.00   ”Tillid – den nordiske X-faktor” 
      v/ Gert Tinggaard Svendsen
Kl. 19.30-21.00    ”Det er ganske vist! Fortællinger om liv og skæbner 
      i Norden” v/ Maria Árnadóttir og Dorte Futtrup
Se højskolens program på: 
www.rhskole.dk/korte_kurser/nordisk-kulturuge/
Se også Kunst 6630 – som altid har udstilling i Rødding Centret 
i samme uge.

Mandag, 12. november kl. 19.00 på Gram Bibliotek
Nordisk litteraturuge, Skumringstimen
Årets tekst læses op ved stearinlysenes skær. ”Nordens helte” er  
temaet for årets største højtlæsningsarrangement. Gratis inkl. kaffe 
og hjemmebag.

følg os her
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Jón Kalman Stefánsson
Foto: Einar Falur Ingólfsson



Torsdag, 15. november kl. 19.00 på Vojens Bibliotek
Nordisk litteraturuge, Skumringstimen
Årets tekst læses op ved stearinlysenes skær. ”Nordens helte” er  
temaet for årets største højtlæsningsarrangement. Sidste års vel-
talende oplæser Karl Posselt har igen givet tilsagn om at medvir-
ke. Gratis inkl. kaffe og hjemmebag.

Søndag, 25. november kl. 16.00 
Julekoncert med 
Sønderjysk Pigekor 
i Rødding Frimenighedskirke
Glæd jer til en god oplevelse, som sæt-
ter jer i julestemning og godt humør.
Entre kan betales ved indgangen.

Torsdag, 17. januar 2019 kl. 19.00
Norsk koftestrik snart 200 år - en 
overset del af norsk kulturhistorie 
v. Annesofie Munch i Gram Præste-
gård
”Man har altid strikket for at holde varmen – men i Norge har man 
også brugt pindene til at fortælle hvem man er og hvor man kom 
fra. Det ses i den ubrudte mønstertradition som udfolder sig på de 
norske strikkede kofter (læs cardigans). Det er også historien om 
det dansk-norske dobbeltmonarki - blokade – handel - industriali-
sering - og jagten på en norsk identitet frem mod selvstændighed. 
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Tråde trækkes til fortid og nutid i den norske lusekofte frem til i 
dag, hvor strikkepindene har fået nyt liv takket være nye medier, 
der spreder den norske koftetradition verden rundt. Et foredrag 
om strik og med strik.
Man er velkommen til at medbringe strikketøjet. 
Entré: 75 kr. inkl. kaffe og hjemmebag i pausen. 

Februar
Nordisk Filmuge i Rødding Bio (se ugeaviserne).

Mandag, 11. marts kl. 17.00 - 21.00
Generalforsamling i det nyudbyggede 
Gram Fritidscenter, hvor centerleder 
Leif Knudsen vil fortælle om centerets 
mange spændende funktioner og mu-
ligheder. Derefter spisning og general-
forsamling.
Pris: 160 kr. pr. deltager som betales til 
kontonummer: 2451-6823105335
Tilmelding senest 4. marts til Susann 
Gabelgaard  tlf. 21 75 84 34 eller mail: 
susuanng@live.dk

Mandag, 15. april
Jubilæums-arrangement  i DRs Koncertsal i København 
Sønderjyllands Kreds vil arrangere fælles bustransport.
Se programmet i NORDEN Nu nr. 2/2018 og følg med i pressen.
Information om fællestransport og pris for deltagelse vil blive  
udsendt først i 2019.

Mandag, 29. april
Kredsgeneralforsamling i Flensborg for alle medlemmer 
Se side 25.

Torsdag - søndag, 30. maj - 2. juni
Kristi Himmelfartsferien, hvor vi forventer at blive inviteret til at 
besøge vores venskabsby Himledalen/Lindberga i Sverige. 
Nærmere besked først i 2019.

Send os din mailadresse til: susuanng@live.dk, så kan du nemmere følge med i  
ændringer eller tilbud i løbet af sæsonen.



Sydslesvig
www.sydslesvig.foreningen-norden.dk
v/Anke Spoorendonk, 
Achter de Möhl 35, D-24955 Harrislee
tlf. 0049 171 8223512
e-mail: info@foreningen-norden-sydslesvig.dk

Mandag, 10. september kl. 19.00
Sproget får det glatte lagen 
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59 i Flensborg
Journalister og politikere gør det en del, og selv den 
ikke helt unge generation gør det indimellem. Vi  
ændrer konstant en lille smule på de faste vendinger. 
Nogle mere bevidst end andre.
Vi skal se på danskeres kultur i forandring og på, hvordan vi hele 
tiden sikrer, at ordsprog og talemåder passer til den tid, vi skal 
bruge dem i. Vi skal se på tekst- og billedeksempler med både  
talesprogets og skriftsprogets spidsfindigheder. Alle kan finde  
eksempler, der enten styrker smilenes størrelse eller får mave- 
syren til at skumme. ”Verden er af lava”. Eller hvad siger du?
Foredrag ved Michael Ejstrup, sprog- og dialektforsker.
Entré: 7 €
Arrangører: Dansk Centralbibliotek, Foreningen NORDEN og  
Sprogforeningen i Sydslesvig

Mandag - søndag, 17. - 23. september
Nordisk træf på Jaruplund Højskole
Lundweg 2, 24976 Handewitt v. Flensborg
Med små 50 deltagere fra 6 venskabsbyer i hele Norden. Fokus  
er sat på Sydslesvigs vestkyst med Verdensnaturarven Vadehavet 
i centrum. I samarbejde med Jaruplund Højskole.

Torsdag, 4. oktober kl. 19.00 
Mød forfatteren Leonora Christina Skov
på Flensborg Bibliotek 
Blå Sal, Norderstr. 59 i Flensborg
Entré fastsættes senere.

følg os her
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Fredag, 5. oktober kl. 17.00
Mød forfatterne Suzanne Brøgger og Erik Fosnes Hansen
på Flensborg Bibliotek, Blå Sal, Norderstr. 59 i Flensborg
Entré fastsættes senere.

Lørdag, 6. oktober kl. 14.00
Mød forfatterne Anna Grue og Mari Jungstedt
på Flensborg Bibliotek, Blå Sal, Norderstr. 59 i Flensborg
Entré fastsættes senere.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek i samarbejde med biblioteker 
nord og syd for grænsen

Mandag, 12. november
Nordisk litteraturuge. 
Skumringstid med mad, oplæsning og foredrag
på Flensborg Bibliotek, Blå Sal, Norderstr. 59 i Flensborg
Flere tusind biblioteker i hele Norden slukker for det elektriske  
lys og der læses op af samme tekst på samme tid. I år er det Einar 
Már Gudmundssons Islandske konger. Einar Már Gudmundsson er  
en hyppig gæst i Sydslesvig, og han har bl.a. modtaget Nordisk 
Råds Litteraturpris i 1996. Oplæsning ved Torben Rasmussen.
Herefter vil chef for rejsebureauet Team Island fortælle om og  
vise billeder af denne fantastiske ø i Nordatlanten. Han vil også 
sætte en vinkel på, at Island blev selvstændig den 1. december 
1918.
Vi starter dog allerede kl. 18.00 med spisning af islandsk mad.  
Tilmelding nødvendig til Dansk Centralbibliotek, tlf. 0461 86970  
eller dcb@dcbib.dk senest den 2. november.
Entré for spisning, oplæsning og foredrag:  12 €
Entré til oplæsning og foredrag kl. 19:  5 €
I samarbejde med biblioteket.

Efterår 2018
Vi planlægger i samarbejde med SSW og Nordisk Info en konfe-
rence om FN´s børnekonvention – information følger.
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Torsdag, 29. november kl. 19.00
Det ensomme hjerte på Flensborg Bibliotek 
Blå Sal, Norderstr. 59 i Flensborg
Foredrag ved Tom Buk-Swienty om Hans Horn, som 
blev født i Kiel i 1921 og voksede op i 30’ernes Tysk-
land og endte som praktiserende læge i Padborg. 
Entré: 7 €

Lørdag - søndag, 24. - 25. november
Jul i Norden på Christianslyst
Trænger du til afslapning, julehygge og julestem-

ning. Så er Christianslyst stedet, hvor du i hyggelige omgivelser 
kan forberede dig til julemåneden. Vi skal opleve nordiske jule- 
traditioner, spise god mad, hygge os med nordiske julesange.  
Kom alene, sammen med børn og børnebørn eller som gruppe. 
Fra midten af oktober kan programmet ses på 
www.sydslesvig.foreningen-norden.dk

Tirsdag, 19. marts 2019
Jubilæumsgeneralforsamling på Flensborg Bibliotek 
Blå Sal, Norderstr. 59 i Flensborg
Kl. 17.00:  Vi mødes for at fejre den danske Foreningen NORDENs 
                   100-års jubilæum
Kl. 17.30:   Vi spiser nordisk
Kl. 19.00:  Generalforsamling
Pris: 10 € inkl. mad og et glas 
Tilmelding nødvendig senest den 9. marts til biblioteket, 
tlf. 0461 86970

Mandag, 29. april
Kredsgeneralforsamling i Flensborg for alle medlemmer 
Se side 25.

Da Foreningen NORDEN i Danmark fylder 100 år i 2019 er bestyrel-
sen i fuld gang med at sammensætte et særdeles spændende og 
alsidigt program for 2019. Vi udsender et infoblad herom i januar 
2019.
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Sønderborg/Gråsten
www.sonderborg.foreningen-norden.dk
v/Jens Peter Thestrup, 
Bjørnemosen 18, 6400 Sønderborg
tlf. 2344 9104 • e-mail: jenspeter@thestrup.net

Lørdag, 1. september 
kl. 13.00
Udflugt til Jollmandsgård 
og Hjortspringbåden 
med efterfølgende kaffe 
på Dyvig Badehotel
Vi mødes ved Jollmands-
gård, Møllegade 15, Holm, 
6430 Nordborg. Her vil vi 
få en guidet rundvisning på 
den gamle kroggård.
Bagefter går vi ned til Hjort-
springbåden og ser en film 
om fundet af den ældste plankebyggede båd i Norden – en 18  
meter lang og 2 meter bred jernalderbåd fra 350 f.Kr. Derefter  
ser vi Tilia Alsie, der er en fuldkopi lavet af Hjortspringbådens 
Laug. Cirka kl. 15.00 er der kaffe og kage på det smukke Dyvig  
Badehotel.
Pris: 130 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer
Tilmelding og evt. ønske om samkørsel senest d. 17. august til  
Jette Langballe, mobil 51948549, mail: jette.langballe@bbsyd.dk  
eller til formanden.
Beløbet bedes indbetalt til Andelskassen, kontonr. 5953 – 1194153 
umiddelbart efter tilmelding. Husk at angive navn på indbetalin-
gen.

følg os her

Jollmandsgården
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Tirsdag, 11. september kl. 19.00 på Knøs Gård
Introduktion til Læsekredsen samt gennemgang af novelle 
af Elisabeth Bergstrand-Poulsen
Melsene Laux gennemgår novellen. Har man tilmeldt sig læse-
kredsen, vil man få tilsendt novellen pr. mail. Andre vil få novellen 
uddelt på mødet.
Kan man ikke modtage mail, må man henvende sig til formanden. 
Vi læser svensk litteratur i år, og bogen til næste læsekredsaften 
vil blive uddelt denne aften.

Tilmelding til læsekredsen hos: 
Thora Nissen, tlf. 7447 1419, mail: thnissen@post10.tele.dk eller 
til formanden.
Vi har læsekredsaftner på Knøs Gård kl. 19.00 
på følgende tirsdage: 
9. oktober – 27. november – 22. januar 2019 (lille sal) – 5. marts

Mandag, 17. september kl. 16.00 på Knøs Gård 
”Min vej til Løgumkloster”, foredrag af Helle Skårup
Hvad kan en pose rundstykker, en hundredekroneseddel, en kvist 
porse, en mikrofon, en jomfruhummer, en bog, to krystalglas, en 
bibel, en nøgle, en æske med noder og en bog med titlen ”Altid 
allerede elsket” fortælle om den vej, der har ført Helle Skaarup, 
forstander for Løgumkloster Refugium, til Løgumkloster.
Arrangeret af Grænseforeningen, Sprogforeningen, Bibliotek 
Sønderborg og Foreningen NORDEN.
Se nærmere om entré og forhåndsbestilling på 
biblioteket.sonderborg.dk

Onsdag, 3. oktober kl. 19.30 i den store sal i Multikulturhuset
Mød to nominerede forfattere til Nordisk Råds Litteratur-
pris 2018 
Nordisk Info og Foreningen NORDEN Sønderborg/Gråsten samt 
Bibliotek Sønderborg inviterer til en forfatteraften med to nomi-
nerede forfattere til Nordisk Råds litteraturpris: islandske Auður 
Ava Ólafsdóttir og danske Caroline Albertine Minor. 
Se flere informationer under Nordisk Infos program her i folderen 
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side 23 samt på bibliotekets og vores hjemmeside. 
Ønsker man rundvisning i multikulturhuset, 
skal man møde kl. 18.30. 
Entré og køb af billetter: se bibliotekets hjemmeside.

Tirsdag, 6. november kl. 19.00 på Knøs Gård
Fællessang, som i år har temaet: ”Er livet en dans på roser”
Torsdagstrioen med Olaug Mouritzen, Henning og Ingrid Faurby 
leverer som vanligt musikken, og Ingrid Faurby fortæller om bag-
grund for og historier om de enkelte sange.
Sangvalget er denne aften inspireret af verslinjer i ”Jeg elsker den 
brogede verden”.
Entré inkl. et glas vin, kaffe og kage: 70 kr.
For ikke-medlemmer: 100 kr.

Tirsdag, 8. januar 2019 kl. 19.00 på Knøs gård 
Jan Zimmermann fortæller om den færøske digter William 
Heinesen (1900-1991), der bedst er kendt som fabulerende for-
tæller, der trækker på erindringer, myter og magiske hændelser 
fra Færøernes historie og folkeliv. Centralt står Thorshavn, hele 
verdens navle. Men i Heinesens forfatterskab kan vi også følge 
den litterære udvikling i 1900-tallet. Inspireret af bl.a. Thøger  
Larsen skriver han kosmiske digte, og inspirationen fra fx Hans 
Kirk er tydelig i det socialrealistiske forfatterskab. Men hele for-
fatterskabet får sit særpræg gennem skildringen af det færøske 
samfund i lyst og nød. Centralt står ”De fortabte spillemænd”  
fra 1950, som Erik Knudsen kaldte ”et vulkanudbrud af poesi og 
humor”.
Entré inkl. kaffe og kage: 50 kr.
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Grønland

Onsdag - mandag, 6. - 11. februar
Rejse til vintermarked i Jokkmokk
Kredsen og Anke Spoorendonk arrangerer turen. Se nærmere på 
Kredsens side for at få oplysninger om pris og vilkår. 

Søndag, 10. februar kl. 14.00 i Broagersalen
Afstemningsfest med Jørn Lehmann Petersen, tidligere  
borgmester i Broager og medlem af regionsrådet, som festtaler.
Musik ved Alssundorkestret.
Se i dagspressen og på foreningens hjemmeside for øvrige oplys-
ninger.
Entré inkl. kaffe og kage: 75 kr.
Arrangører: Det Nationale Udvalg i Broager, Grænseforeningen 
og Foreningen NORDEN.

Tirsdag, 26. februar kl. 19.00 på Knøs Gård
”Hvor isbjergene sejler” 
Jette Langballe fortæller og viser billeder fra hendes 3 år som  
lærer i Ilulissat/Jakobshavn, Diskobugten. 
Ilulissat/Jakobshavn er Grønlands 3. største by med ca. 4.700 
mennesker og ca. 7000 hunde. Det er her oppe, vi finder Isfjor-
den, som producerer alle isbjergene. Men det var også her, Knud 
Rasmussen og Mathias Storch blev født. Og her finder vi rester  
fra den gamle Saqqaq kultur. Et spændende område.
Entré inkl. kaffe og kage: 50 kr. for medlemmer 
          60 kr. for ikke-medlemmer
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Tirsdag, 18. marts kl. 19.00 på Knøs Gård
Nye nordiske ideer i det kirkelige ungdomsarbejde
Christina Holm, ungdomspræst og sognepræst ved Ulkebøl kirke 
fortæller om, hvilken inspiration hun har fået til sit arbejde på en 
studieorlov i ungdomsteologi, hvor hun bl.a. har været i Oslo.
Alle er velkomne.
Gratis kaffe og kage for medlemmerne – andre: 50 kr.
Derefter generalforsamling.

Lørdag, 27. april
Heldagstur til runestenene
ved Jelling samt 
Trapholt Kunstmuseum
Vi kører i private biler og mø-
des ved Jellinghøjene i god 
tid før kl. 11.00, hvor rundvis-
ningen begynder. Vi byder på 
kaffe i papkrus ved bilerne. 
I kongernes Jelling får vi en rundvisning – både i det spænden-
de udstillingscenter og ved monumenterne. Efter fælles frokost 
i caféen på centret kører vi videre mod Trapholt museum for  
moderne kunst - også kaldet det jyske Lousiana. Anna Birgitte  
giver en kort introduktion til museet, inden vi går ind. Vi ser  
museet på egen hånd. Der er mulighed for at drikke en kop kaffe 
for egen regning i den smukke café.
Pris for medlemmer: 250 kr. – for andre 275 kr.
Tilmelding til Anna Birgitte Gautier, tlf. 2164 6241, 
mail: annabirgitte@gautier.dk eller til formanden.
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Torsdag - onsdag, 13. - 19. juni
Norges fjeld- og fjordland og cruise til Bergen og Stavanger
Vi sejler med færgen fra Hirtshals om aftenen, og hele næste 
dags formiddag sejler vi langs den smukke skærgårdskyst mel-
lem Stavanger og Bergen. 2 overnatninger i Bergen. Vi bor på  
hotel Scandic Bergen City, bare 7-800 meter fra fiskemarkedet  
og helt centralt i byen. Lunchkoncert i Griegs hus og tur med  
Fløibanen. 

Fra Bergen kører vi langs kysten mod Stavanger, hvor vi over- 
natter i Clarion Hotel Energy, der ligger tæt på fjorden. Sejlads 
på den smalle og smukke Lysefjord samt mulighed for travetur 
til Preikestolen for de trænede vandrere  – alternativt program 
for alle andre. Hjemsejlads om natten til Hirtshals. Turen er selv-
følgelig endnu ikke tilrettelagt i detaljer – men følg med på vores  
hjemmeside, eller ring og spørg.
Pris: 6.995 kr. pr. person ved overnatning i dobbeltværelse. 

Vi bor på denne halvø – Bryggen er på højre 
side og Fisketorvet i bunden af fjorden
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Tillæg for enkeltkahyt: 800 kr.
Ekstrapris for kahyt med koøje.



Tønder - Skærbæk - Toftlund
v/Tage Sørensen, Møllevej 5, 6780 Skærbæk
tlf. 74752305 • mobil 23934988 
e-mail: nordentst@gmail.com

Læsekreds Tønder kl. 19.00 v/ Anne Kristine Thomsen 
Onsdag, 19. september lokale 10 Jens Andersen   
Den sidste valkyrie   (om Thit Jensen)        
Tirsdag, 23. oktober  lokale 9 Dan Turéll     
Vangede billeder
Torsdag, 22. november lokale 10 Eeva Kilpi      
Vinterkrigens tid
Alle møder foregår i Medborgerhuset, Østergade 63, 6270 Tønder 
Alle er velkomne.      
Anne Kirstine Thomsen, tlf. 24253947

Søndag - lørdag, 30. september - 6. oktober 
på Rødding Højskole
Nordiske højskoledage med Anette Jensen & Aage Augustinus. 
Mød nordiske forfattere / digtere / sangere med indtryk fulde af 
sansninger, stemninger og iagttagelser. Fra det rå til det rørende.
Få et ”Glimt af Grønland”  v/ sangerinde Julie Bertelsen.        
Se nærmere på højskolens hjemmeside: www.rhskole.dk  

Kulturuge i Tønder i uge 40
Fællesskaber er årets tema. Der kommer nærmere oplysninger.

Mandag, 12. november kl. 19.00
Nordisk litteraturuge. Skumringstimen på Tønder Bibliotek
Oplæsning af årets tekst fra romanen ”Islandske konger” af Einar 
Már Gudmundsson.

følg os her
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Tirsdag, 20. november kl. 19.30 
”Kom tæt på Anders Agger” 
i Schweizerhalle 
Ribelandevej 39, 6270 Tønder
Få et underfundigt smil med hjem. 53- 
årige Anders  Agger fortæller om tviv-
len og de mange etiske overvejelser, når  
man går helt tæt på.
DR’s  mand, der kommer rundt i verden. 

Her leder tv- journalisten efter fællesskaber og forskelle, i livets 
udkant. I 2017 blev han årets mandlige tv-vært.
Se nærmere i dagspressen om pris mv.    
I samarbejde med  Grænseforeningen, Sprogforeningen og Tøn-
der Kommunes Biblioteker og Foreningen NORDEN.

Søndag, 10. februar 2019 kl. 18.30 i Emanuel 
Afstemningsfest med spisning/kaffe
Med H.E. Sørensen på en spændende rejse tilbage i fortid &  
kultur? Der bydes på afstemnings-tilbageblik, fællessang, kor- 
sang m.m. Aftenen er i samarbejde med Historisk Forening,  
Grænseforeningen, Foreningen Emanuel og Foreningen NORDEN.
Billetter på: www.kulturhus-emanuel.dk

Mandag, 18. marts kl. 19.30 
Generalforsamling i Medborgerhuset Cafeen 
Østergade 63, 6270 Tønder
Foredrag af Anke Spoorendonk, tidligere minister i Landdagen 
i Kiel, nu formand for Foreningen NORDEN i Sydslesvig. Titlen 
er ”Sydslesvig og Norden – om at føre nordisk politik i Slesvig- 
Holsten”. Foreningen NORDEN er vært ved kaffe med kage. 
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Søndag, 31. marts kl. 9.30 - 16.00 
HØJSKOLEDAG i Kulturhus Emanuel 
Tøndervej 38 A, 6780 Skærbæk
Eventyrfortæller Jens Peter Madsen: Dengang bedstefar var 
dreng, barndomshistorier på tværs af generationer!
Mads Rykind – Eriksen fortæller om sit 
eventyr. Genstart af Rødding Højskole. 
Rejseeventyr. Eventyret som far til syv.
Koncert og Fællessang m/ Karen Munk 
Nielsen & Michael Tersbøl. Hør om  
musikalsk eventyr år 2015 ”Lad os  
mødes i skellet” v/ Karen M.N.  
I samarbejde med Grænseforeningen, 
Historisk Forening, Tidens Kvinder 
Emanuels Cafe & Foreningen NORDEN.
Morgenkaffe, morgensang, frokost og kaffe.    
Billetter á 350 kr. alt inkl. på: www.kulturhus-emanuel.dk

Mandag, 15. april 
Foreningen NORDEN 100 år  
Jubilæumskoncert i DR`s koncertsal, København. 
Se nærmere i kredsprogrammet side 25.      

Ret til programændringer forbeholdes. 
Gå ind og se på foreningens facebookside. 
”Alle er velkommen ”. 

Kulturhus Emanuel
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Aabenraa
www.aabenraa.foreningen-norden.dk
v/Birte Fangel, Dyssevej 5, 6200 Aabenraa
tlf. 26 16 4742 • e-mail: bifa1201@gmail.com

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 

følg os her

19MF og tidligere minister Bertel Haarder • ft.dk  



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

Anette Jensen



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.



Nordisk Info
www.nordisk-info.de
Norderstr. 59, D-24939 Flensburg
tlf. 0049 461 8697111 • e-mail: nordisk-info@nordisk-info.de

Skoleprojekt om børnerettigheder
I efteråret 2018 inviterer Nordisk Info skoleklasser fra det danske og  
det tyske mindretal til fælles workshops om FN børnekonvention. En 
workshop gennemføres som et undervisningsforløb over to dage.  
Eleverne (9 – 12 år) lærer at bruge deres krop og sprog kreativt i til- 
egnelse af viden. Projektet er finansieret via Kurskultur, Dansk Skole-
forening for Sydslesvig og Deutscher Schul- und Sprachverein.
Datoer: 3. - 4., 5. - 6., 17. - 18. og 19. - 20. september, 1. - 2. oktober. 
Se flere informationer om projektet på 
www.nordisk-info.de/projekter
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Nominerede forfattere til Nordisk Råds Litteraturpris 2018
Nordisk Info inviterer sammen med Foreningen NORDEN i Søn-
derborg/Gråsten og Sønderborg Bibliotek til en forfatteraften 
med to nominerede forfattere til Nordisk Råds litteraturpris: Den  
islandske Auður Ava Ólafsdóttir og danske Caroline Albertine 
Minor. Inden forfattermødet er der mulighed for at deltage i en 
rundvisning på det nye kulturhus i Sønderborg. 
Auður Ava Ólafsdóttir er blevet nomineret for sin roman Ör. Hun 
modtog Den Islandske Litteraturpris i 2017 for romanen. Caro-
line Albertine Minor præsenterer sin novellesamling Velsignelser.  
Arrangementet er del af programmet for litteraturfestivalen  
Ord fra Nord, som afholdes i perioden 3.10. – 6.10.
Onsdag, 3. oktober på Sønderborg Bibliotek
Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg, tlf. 88 72 42 00. 
Rundvisning:  kl. 18.30 (gratis, ingen tilmelding nødvendig). 
Forfattermøde:  kl. 19.30. 
Entré: 50 kr. 
Billetsalg via Sønderborg Biblioteks elektroniske billetsystem.

Politisk konference
I efteråret 2018 inviterer Nordisk Info sammen med SSW til en  
politisk konference. Det bliver sandsynligvis i november. 
Flere oplysninger følger efter sommeren.
Se det aktuelle program på www.nordisk-info.de/aktiviteter
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Sønderjyllands kreds
www.sjy.kreds.foreningen-norden.dk
v/Tage Sørensen, Møllevej 5, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 2305 • mobil: 2393 4988
e-mail: nordentst@gmail.com

Abena A/S

følg os her

Mandag, 24. september kl. 17.00 
Kredsmøde for alle medlemmer på Abena A/S
Egelund 35,  Aabenraa med efterfølgende spisning og møde 
på Røde Kro i Rødekro.

17.00:  Velkomst og info om Abena ved Preben Terp-Nielsen 
  (med forfriskninger).
17.30-18.30: Rundvisning i produktionen i hold på max 15.
18.45:  Møde på Røde Kro. Vi starter med dagens ret inklusiv  
  en genstand og kaffe + kage. Efterfølgende møde.
  Dagsorden til mødet følger senere. 

Pris: 190 kr.

Tilmelding senest 14. september 
til din lokalafdeling.

Mandag, 15. april 2019
100 års jubilæumskoncert i DR’s Koncertsal 
Sønderjyllands kreds vil arrangere fælles bustransport.
Information om fællestransport og pris for deltagelse bliver udsendt 
i begyndelsen af 2019. 

Mandag, 29. april kl. 17.00 – 22.00
Kredsgeneralforsamling på Duborg-Skolen
Ritterstr. 27 i Flensborg
Kl. 17.00: Rundvisning i den nyrenoverede del af skolen, hvor  
  A.P. Møller-fonden har investeret.
Kl. 18.00: Spisning – menu og pris følger i indkaldelsen.
Kl. 19.00: Generalforsamling.
Samlet tilmelding fra hver lokalafdeling senest den 23. april 2019.

25



Studietur til samernes land, inkl. besøg
på Jokkmokks Marknad

Onsdag - mandag, 6. – 11. februar 2019

I forbindelse med Foreningen NORDEN’s 100-års jubilæum til- 
byder kredsen en spektakulær tur med alle de ingredienser der 
skal til for at gøre rejsen uforglemmelig:

•   Ægte vinter med sne og kulde
•   Luleå – en lyslevende by langt mod nord
•   Jokkmokks vintermarked
•   Samernes fascinerende kultur
•   Nordlys
•   Verdenskulturarv
•   Rensdyrræs
•   Gåtur på vintervand
•   Sejltur med isbryder i Bottenhavet
•   Vinterbadning i overlevelsesdragt
•   Forberedende møde i efteråret

Alt det, og meget mere, kan der læses om på lokalafdelingernes 
hjemmeside.

Fotos: Carl Johan Utsi



Sønderjyllands kredsbestyrelse 
Formand og medlem af landsstyrelsen
Tage Sørensen    
Møllevej 5, 6780 Skærbæk  
Tlf.: 23 93 49 88
e-mail: nordentst@gmail.com

Næstformand og medlem af landsstyrelsen
Birte Fangel                 
Dyssevej 5, Hostrupskov, 6200 Aabenraa  
Tlf.: 26 16 47 42    
e-mail: bifa1201@gmail.com

Kasserer og sekretær
Susann Gabelgaard   
Fredstedvænget 23, 6100 Haderslev  
Tlf.: 21 75 84 34   
e-mail: susuanng@live.dk

Suppleant til landsstyrelsen
Ann Møller Gram    
Bakkevej 2, 6630 Rødding  
Tlf.: 40 79 35 06
e-mail: annoggunnar@gmail.com 

Suppleant til landsstyrelsen
Anke Spoorendonk
Achter de Möhl 35, D-24955 Harrislee
Tlf.: 0049 171 8223512  
e-mail: anke.spoorendonk@ssw.de

Jens Peter Thestrup
Bjørnemosen 18, 6400 Sønderborg
Tlf.: 74 42 62 10 / 23 44 91 04   
e-mail: jenspeter@thestrup.net
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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


