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OrdFraNord er en nordisk litteraturfest i grænselandet. Her 
kan du møde nordiske forfattere på biblioteker nord og syd for 
grænsen:
Onsdag 4. oktober 2017 kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek:
Maria Helleberg fortæller om sin seneste roman ”Kvinderne fra 
Thy”. Bogen er en fortælling om hendes oldemors og mormors 
liv i Thy. Forfatteren har hidtil skrevet romaner om kongelige og 
kendte historiske personligheder, men her dykker hun ned i land-
befolkningens livsvilkår. 
Torsdag 5. oktober kl. 19.00 på Felsted Bibliotek: 
Leif Davidsen har senest udgivet thrilleren ”Djævelen i hullet”, 
som er en spændende historie om spioner, Rusland og søskende 
relationer. At rejse og skrive er to uløseligt forbundne dele i Leif 
Davidsens liv. Han har arbejdet som udenrigskorrespondent for 
DR i 20 år heraf fire år i Moskva. Og hvem husker ikke, Leif David-
sen berette om forholdene i Sovjetunionen på DR i 80’erne?
Entré til hvert foredrag: 75 kr. 
Tilmelding på www.aabenraabib.dk eller på biblioteket.
Arrangeret af bibliotekerne i Sønderjylland og Dansk Centralbib-
liotek for Sydslesvig

Onsdag 25. oktober kl. 16.00 - 18.00
i Billedsalen på Folkehjem
Mit liv i Sønderjylland – i barndom og ungdom
Biskop emeritus Kjeld Holm (f. 1945) voksede op i den 
lille landsby Diernæs mellem Haderslev og Aaben-
raa på et mindre mejeri. I kraft af hans forældres bag-
grund som grænselandsmennesker vil han fortælle, 
hvordan det var at vokse op i spændingsforholdet mel-
lem dansk og tysk, men også spændingen mellem den 
større by, hvor han kom til at gå i skole, og landsbysam-
fundets snæverhed, men også fællesskab. Han vil for-
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tælle om mennesker, der afgørende betød, at han blev den, han blev, 
fra lærerkonen til religionslæreren og den modernistiske dansklærer.  
En rejse på godt og ondt fra bundethed til frigørelse.
Entré: 80 kr. inkl. kaffe og småkager
Et samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Sprogforeningen, Grænse-
foreningen og  Aabenraa Bibliotekerne. 

Mandag 30. oktober kl. 14.00 
Kredsmøde for alle medlemmer
Rundvisning på Vadehavscentret, Okholmvej 5, Vester Vedsted, 
6760 Ribe. Se side 4.

Mandag 13. november kl. 19.00 
på Aabenraa Bibliotek 
Skumringstime
Over hele Norden samles vi for at læse 
højt i stearinlysets skær. Temaet er 
”Øer i Norden”. Tine Baarts Andsager 
sognepræst ved Høje Kolstrup Kirke  
læser højt af ”Is” af Ulla-Lena Lund-
berg, finlandssvensk forfatter fra 
Ålandsøerne. Romanen strækker sig 
over tre år fra krigens afslutning og 
foregår på den sydligste af Ålands- 

øerne, Kökar. Derefter diskussion. I samarbejde med Aabenraa 
Bibliotekerne. Ingen tilmelding – bare mød op.

Torsdag 7. december kl. 19.30 
i Havsteenstuen ved Sct. Jørgens Kirke 
Julearrangement med Sct. Jørgens Kirkes pigekor 
Vi gentager succes’en fra sidste år. Koret synger julesange under 
ledelse af organist Mogens Fangel Damm.  
Undervejs fortæller han om musik og tekster. Efter kaffen skal vi 
selv synge julesange. 
Entre: 50 kr. inkl. kaffe og småkager.

Årets plakat til Skumringstid.
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Tirsdag 23. januar 2018 kl. 19.30 
på Skyttegaarden, Hjelmalle 44, Aabenraa
På baggrund af sin bog ”Qullissat – byen der ikke ville dø” for-
tæller Søren Peder Sørensen, journalist og forfatter, i ord og bil-
leder om den nedlagte grønlandske kulmineby.
1969 – 1972 blev omkring 1.100 men-
nesker tvangsflyttet fra Qullissat til 
andre dele af Grønland. Venner, na-
boer og familie blev spredt ud over 
2.000 km. 
Qullissat var den første industrielle 
arbejdsplads i Grønland, hvor man 
udnyttede mineral-forekomster. 
I dag står den forladte by tilbage 
som en alvorlig påmindelse om, 
hvor galt det kan gå, når man ned-
lægger en by uden at tage dens indbyggere med på råd.
En bevægende og dramatisk historie fortalt af de fraflyttede selv.
Entre: 75 kr. inkl. kaffe og kage for medlemmer, 100 kr. for ikke-
medlemmer. 
Tilmelding til Birte Fangel på mail: bifa1201@gmail.com eller tlf. 
26164742 senest 17. januar.

Lørdag 10. februar kl. 19.30 på Folkehjem  
Afstemningsfest i samarbejde med Historisk Samfund, Sprog-
foreningen, Grænseforeningen, Frederiksklubben, Sønderjysk 
Skoleforening og Foreningen Norden. Historisk Samfund for  
Sønderjylland står som arrangør. Se nærmere omtale i dagspres-
sen.

Tirsdag 20. marts kl. 19.30 på Skyttegaarden, 
Hjelmalle 44, Aabenraa
Generalforsamling og foredrag: 
”Samarbejde over landegrænser” 
Efter generalforsamling og kaffe, ca. kl. 20.30, vil tidligere direktør 
i Sønderjyllands amt (1983 – 2003) Finn Hansen, komme ind på for-
hold omkring: De nordiske lande, Sønderjyllands amt/Schleswig  
– Holsten, Europæiske grænseregioner og EU. Foredraget byg- 21
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ger på egne erfaringer og iagttagelser fra ansættelser i staten  
(indenrigsministeriet) og Sønderjyllands amt i perioden 1965 – 
2003 og i øvrigt som almindelig interesseret borger. 
Foreningen giver kaffe og kage til medlemmerne. 
Øvrige betaler 70 kr.
Tilmelding senest den 13. marts til Birte Fangel på mail:
bifa1201@gmail.com eller tlf. 26164742.

Tirsdag 10. april kl. 17.00
Kredsgeneralforsamling i Sønderborg for alle medlemmer 
Se side 4.

Onsdag 11. april kl. 19.00 i Høje Kolstrup Kirke
Bibliotekar Carsten Winther holder billedforedrag om maleren 
og kirkekunstneren Sven Havsteen Mikkelsen. Ingen dansk ma-
ler har udført så omfattende et kirkekunstarbejde i form af alter- 
tavler og glasmosaikker som Sven Havsteen Mikkelsen. Mere end 
70 kirker i Danmark, Norge, på Færøerne og Grønland nåede han 
at udsmykke i en periode på mere end 40 år. 
I foredraget præsenteres malerens farverige og dramatiske 
liv, hans samarbejde med bl.a. malerkollegaen Oluf Høst samt 
den store indflydelse hans adoptivfar Ejnar Mikkelsen fik ved at 
tage den unge Sven med på ekspeditioner til Grønland og hval-
fangst på Færøerne. I Høje Kolstrup Kirke ser vi altertavlen, kører  
derefter til Sct. Jørgens Kirke, hvor Carsten Winther holder fore-
draget i Havsteen-stuen.
Entre: 75 kr. for medlemmer inkl. kaffe og småkager – 100 kr. for 
ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 6. april til Birte Fangel på mail: 
bifa1201@gmail.com eller tlf. 2616 4742

Bededagsferien fredag 27. april til søndag 29. april: 
Tur til Skåne
Endeligt program med tilmelding udsendes pr. mail ultimo 2017. 
Turen arrangeres af Aabenraa Kunst- & Musikforening, hvor  
også tilmelding foregår.
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Fredag 15. juni 
SOMMERUDFLUGT til Årø med ”Helene” fra Haderslev
Vi mødes foran Folkehjem kl. 11. Vi fordeler os i private biler og 
kører til Haderslev. Kl. 12 sejler ”Helene”, og på sejlturen til Årø 
nyder vi en frokostplatte, mens kaptajnen undervejs fortæller om 
fjordens historie. På Årø tager vi med ”ø-bussen” (overdækket) 
med guider rundt på øen. Vi besøger bl.a. Årø Vingård og kirken. 
Turen er nem for gangbesværede. På ”Helenes” tilbagetur ind-
tager vi kaffe og lagkage. På sejlturene hygger vi os med sange  
og lidt musik v/ Ole Christensen på harmonika.
Vi forventer at være tilbage i Haderslev ca. kl. 16.30.
Prisen for hele herligheden (bortset fra drikkevarer til frokost)  
er 525 kr. for medlemmer. Andre betaler 600 kr. Der kan højst 
deltage 45 personer, og ”først til mølle-princippet” gælder.  
Turen gennemføres ved mindst 30 deltagere.
Tilmelding senest 1. maj til Birte Fangel, tlf. 26 16 47 42 eller på 
mail: bifa1201@gmail.com og samtidig indbetaling på foreningens 
konto  7910 – 1682478 i Sydbank


