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Nordisk læsekreds
Foreningen NORDEN Aabenraa startede 
en læsekreds i 2021, hvor vi læser nordisk 
litteratur og diskuterer bøgerne. 
I 2021-22 læste vi norsk litteratur og vi mødtes 4 gange. 
I 2022-23 vil vi læse islandsk litteratur. 
Vi starter med at læse Audur Ava Olufsdottirs roman ”Ar”. 
Første møde er 4. oktober 2022. Foreløbig er vi 9 medlemmer. 
Hvis I vil høre nærmere om læsekredsen, kan I skrive til 
Lone Volquartz: lonevolquartz@gmail.com eller 
Karen Margrethe Fink: karenmargrethefink@gmail.com

Onsdag, 14. september kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek
Anne-Cathrine Riebnitzsky besøger Aabenraa i forbindelse 
med OrdFraNord - Nordisk litteratur-
fest i grænselandet.
Anne-Cathrine Riebnitzsky skriver store 
fortællinger, som henrykker mange læse-
re og har givet hende flere priser. Tro og 
forskellige trosretningers sameksistens er 
ofte omdrejningspunktet i romanerne.  
Blandt hendes mest kendte bøger er  
Orkansæsonen og stilheden, Smaragdsliberen, Vindens port og  
ikke mindst hendes roman Forbandede yngel fra 2013 som ind-
bragte hende De Gyldne Laurbær.
Mød Anne-Cathrine Riebnitzsky på Aabenraa Bibliotek onsdag 
den 14. september kl. 19.00.
Entré: 80 kr., studerende: 40 kr. 
Billetter købes via Aabenraa Bibliotek, aabenraabib.dk
”OrdFraNord - Litteraturfest i grænselandet” er en litteraturevent 
i det dansk-tyske grænseland. Her kan du møde nordiske forfat-
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tere på udvalgte biblioteker nord og syd for grænsen. 
OrdFraNord finder sted fra den 13.-17. september og får besøg af 
Anne-Cathrine Riebnitzsky og Merete Pryds Helle fra Danmark, 
Jógvan Isaksen fra Færøerne og Karin Smirnoff fra Sverige.
OrdFraNord afholdes i et samarbejde mellem Aabenraa Biblio-
tekerne, Haderslev Bibliotekerne, Sønderborg Bibliotekerne,  
Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig, Foreningen NOR-
DEN og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. 

Onsdag, 28. september kl. 16.00-18.00 i Billedsalen 
på Folkehjem
Foredrag med den sønderjyske filmmand Frelle Petersen
DEN SØNDERJYSKE HJEMSTAVN PÅ FILM
Instruktøren og manuskriptforfatteren Frelle 
Petersen, som er vokset op i Aabenraa, fortæl-
ler om det at skabe dramaer ud af stilfærdige 
sønderjyske fortællinger. Med filmen “On-
kel” fra 2019 fik han overraskende stor succes  
både herhjemme og i udlandet og vandt 
adskillige filmpriser. Med sin nye film “Re-
sten af livet”, der havde premiere i juli 2022, holder Frelle 
Petersen fast i mange af sine sønderjyske skuespillere og  
i den sønderjyske dialekt. 
Billetter købes gennem Aabenraa Bibliotek, aabenraabib.dk 
100 pladser. Pris: 130 kr.  
Arrangeres i et samarbejde mellem Foreningen NORDEN Aaben-
raa, Sprogforeningen, Grænseforeningen og Aabenraa Bibliotek. 

Onsdag, 26. oktober kl. 19.00-21.30 i Billedsalen 
på Folkehjem
Klaus Møller holder foredrag om sin tid i Grønland
Tag med på en fantastisk rejse i Grønland, fra Disko til Qaanaaq  
og fra Østkysten til Nuuk. Klaus Møller har boet med sin familie  
og arbejdet som lærer mange år i Grønland. For et par år siden  
udgav han digtsamlingen Tumit – Spor i mig af Grønland med ind-
tryk og oplevelser fra årene nordpå. I sit foredrag vil Klaus for- 
tælle historierne bag digtene og læse nogle af dem op. Han vil  
også vise billeder fra Grønland, især de smukke akvareller, som 24
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Jette Jørgensen har malet til bogen, og nogle af sine egne fotos.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink, 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms 21 20 19 32 
senest 21. oktober. 
Pris: 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Betales ved tilmelding til Foreningen NORDENs konto i Sydbank 
reg.nr. 7910, konto.nr. 0001682478

Mandag, 14. november kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek 
Nordisk Litteraturuge
Temaet i Nordisk Litteraturuge er i år ”Naturen i NORDEN”. 
Traditionen tro dæmpes lyset kl. 19 og vi samles i skumrings- 
timen til højtlæsning og udfoldelse af årets tema i hele Norden 
og i de Baltiske lande. Provst i Aabenraa provsti, Kirsten Sønder-
by, vil læse op fra Patrik Svenssons bog ”Åleevangeliet” og lede  
diskussionen om temaet i bogen. 
Arrangeres i samarbejde mellem Aabenraa Bibliotek og Forenin-
gen NORDEN Aabenraa. 
Deltagelse er gratis. 
Tilmelding senest 12. november til aabenraabib.dk

Onsdag, 23. november kl. 19.00 på Klægager, 
Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro 
Klimaforedrag med Sebastian Mernild
Se programmet under kredsen side 5. 
Arrangementet er for alle medlemmer af Foreningen NORDEN.



Onsdag, 1. februar 2023 kl. 19.00 på Restaurant Bloom, 
Storetorv 9A
Nordisk madaften med grønlandsk mad
Kom til en enestående kulinarisk grønlandsk smagsoplevelse på 
Restaurant Bloom i Aabenraa. 
Kokken Daniel har stor erfaring med at lave mad med grønlandske 
råvarer fra sin tid som kok på Hotel Hans Egede i Nuuk. Råvarerne 
er specielt skaffet hjem til denne mad event. Det gælder bl.a. skal-
dyr, rensdyrkød og snehare. Selv desserten bliver lavet med bær 
og krydderurter fra Grønland. Vælg mellem nordisk ølmenu og  
gastro mostmenu. Der serveres 5 retter mad, og under middagen 
får vi fortællinger om maden. Hele menuen sendes ud til medlem-
merne af Foreningen NORDEN i starten af august sammen med 
oplysninger om hvordan man melder sig til.
Prisen for at deltage i denne enestående madoplevelse: 1495 kr. 
Der er 40 pladser og billetter skal købes senest 15. oktober. 
Rigtig god julegaveidé. 

Fredag, 10. februar kl. 19.00 i Kongesalen på Folkehjem 
Afstemningsfest
Arrangeres i samarbejde mellem Foreningen NORDEN Aabenraa, 
Historisk Samfund, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Sønder-

jydsk Skoleforening og Grænsefor-
eningen. 
Lars Erik Bethge, direktør for Da-
nevirke museum, holder foredrag 
med titlen: Danevirke – fra af-
grænsning og konflikt til fælles 
kulturarv. Porten til Norden.
Det musikalske indslag over tema-

et grænselandet og Norden, sørger en duo med cello og guitar 
fra Aabenraa musikskole for. Desuden – traditionen tro – fælles-
sang og kaffebord. Pris for deltagelse: 150 kr. Oplysninger om til- 
melding og betaling kommer i løbet af efteråret.
  

Torsdag, 23. marts kl. 19.00 i Billedsalen på Folkehjem 
Foredrag og generalforsamling
Aabenraas Borgmester Jan Riber Jakobsen kommer og fortæller 
om Aabenraa Kommunes visioner for det Nordiske samarbejde. 26
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Hvad taler for og imod et samarbejde mellem venskabsbykommu-
nerne Aabenraa, Ringerike, Växjö, Lojo og Skagastrønd.
Efter kaffe/te med kage, afholdes den årlige generalforsamling 
i henhold til gældende vedtægter. Generalforsamlingen bliver 
også annonceret på Foreningen NORDEN Aabenraas hjemme- 
side: www.aabenraa.foreningen.norden.dk
Tilmelding til Karen Margrethe Fink, 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms 2120 1932 
senest 20. marts. 
Pris: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer

Tirsdag, 9. maj kl. 19.30 i Billedsalen på Folkehjem 
Færøerne - formet af folket, historie og Nordatlanten – 
Foredrag af journalist, Kaj Joensen
Færøerne anno 2022 er et moderne samfund med en høj leve-
standard. Men sådan har det ikke altid været. Øernes geografiske 
placering, langt fra alt og alle, har siden tidernes morgen haft stor 
indflydelse på folket og kulturen – for ikke at tale om relationer-
ne til andre lande. Foredraget kommer nærmere ind på, hvordan 
udviklingen til et fremgangsrigt land har set ud og hvilken  
rolle det har spillet, at Færøerne er en del af rigsfællesska-
bet. Slutteligt en velfunderet analyse af, hvilke udfordrin-
ger det kan have for et afsides øsamfund, at stormagterne 
nu vender deres øjne mod Nordatlanten. 
Kaj Joensen arbejder som politisk journalist på Christians-
borg og driver Det Færøske Nyhedsbureau og har siden 
2012 leveret nyheder til færøske, grønlandske og danske medier.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink, 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21 20 19 32 
senest 5. maj 2023. 
Pris: 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer. 
Betales ved tilmelding til NORDENs konto i Sydbank 
reg.nr. 7910, konto.nr. 0001682478

Torsdag, 31. august kl. 17.00-21.00:
Kredsmøde for alle medlemmer af lokalafdelingerne 
i Kreds Sønderjylland i Aabenraa på Arwos
Se programmet side 7. Arrangementet er for alle medlemmer 
af Foreningen NORDEN. 27



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  305 kr. pr. år

• Husstandsmedlemskab  400 kr. pr. år

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

• Pensionistmedlemskab  205 kr. pr. år

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen  
samt førtidspensionister.

• Pensionistparmedlemskab  250 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

• Biblioteksmedlemskab  395 kr. pr. år


