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Torsdag, 29. august kl. 17.00 
Kredsmøde  e e e e   e  e  e 
Middag og møde på Providence. 
Se under Sønderjyllands kreds side 27

Tirsdag, 10. september kl. 14.00-16.00 
Foreningstorvet på Aabenraa Bibliotek
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? 

Torsdag, 19. september kl. 19.00 
på Aabenraa Bibliotek  
Kom og hør forfatteren n Kalman Stef nsson i 
et intervie  med Anette ensen cand.theol., sog-
nepræst og tidl. leder af Nordisk nformations-
kontor i Flensborg. n Kalman Stef nsson er en 
af slands store forfattere. Han har en særlig stil, 
hvor prosa, poesi og filosofi krydres med magiske 
hændelser og altid er fortællingen i centrum. 

rdFraNord er en nordisk litteraturfest i græn-
selandet. Her kan du møde nordiske forfattere på 
biblioteker nord og syd for grænsen. I år får Ord-
FraNord besøg af islandske Jón Kalmar Stefáns-
son, danske Kim Leine, svenske Håkan Nesser og 
danske Dorthe Nors. Se programmet side 10.
Entré: 50 kr. 
Tilmelding på aabenraabib.dk eller på biblioteket

følg os her
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Jón Kalman Stefánsson
Foto: Einar Falur Ingólfsson
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Onsdag, 9. oktober kl. 16.00-18.00 
i Billedsalen på Folkehjem
Sønderjyske fortællere - 
Professor Hans Jørgen Schanz
Fhv. professor i idéhistorie ved Aarhus 
Universitet, Hans Jørgen Schanz, der er 
vokset op i en slagterfamilie i Skovby 
på Sydals og student fra Sønderborg 
Statsskole, vil fortælle om sit liv med ud-
gangspunkt i sin opvækst mellem tysk og
dansk i grænselandet. 
Foredraget i Billedsalen på Folkehjem føjer sig ind i rækken af 
spændende fortællere med Sønderjysk baggrund, der gennem de 
seneste år er arrangeret af Sprogforeningen, Foreningen NOR-
DEN, Grænseforeningen og Aabenraa Bibliotek
Entré: 100 kr. inklusiv kaffe/te i pausen. 
Tilmelding til www.aabenraabib.dk 
Der er plads til 132 i salen. Det er først til mølle så køb billet inden 
foredraget for at sikre plads.

Søndag, 27. oktober 
kl. 14.00-16.00 i Sønderjyllands-
hallens foyer
”Flyglet kalder” med fællessang fra 
højskolesangbogen under ledelse af 
Karen Hanne Munk.  e   

e e      

 

    e e e e
  nordiske sange. Desuden underholder Grønlænderkoret 

ULO også med et udvalg af grønlandske sange. Kom og nyd den 
nordiske stemning.
Fri entré. Kaffe/te og kage kan købes i pausen.

Mandag, 11. november kl. 9.00-10.00 på alle biblioteker 
Nordisk Litteraturuge - Morgengry for børn fra 5 år 
Temaet er ”Fest i Norden”. Der læses op fra billedbogsudgaven 
af Astrid Lindgrens ”Pippi holder fødselsdag”. Tilmelding er nød-
vendig på www.aabenraabib.dk på grund af begrænset antal 
pladser.

Hans Jørgen Schanz 
Foto: Grænseforeningen

Grønlænderkoret ULO



Mandag, 11. november kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek 
Nordisk Litteraturuge med Skumringstimen
Temaet er ”Fest i Norden”. Sarah Arnkjær, lektor på Det Tyske 
Gymnasium, læser op af Karen Blixen: Babettes Gæstebud. Der-
efter mere om Karen Blixens forfatterskab og diskussion om 
temaet. 
Fri adgang. Der serveres kaffe/te og lidt sødt i pausen. 
Arrangeres i samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne.

Onsdag, 4. december kl. 19.30 på Højskolen Østersøen 
Adventsarrangement 
Øsby Kirkes Kvindekor under ledelse af Mikaela Bang Jakobsen 
synger ulesange, først alene og efter kaffen sammen med os alle. 
Mød op og kom i julestemning. 
Pris: 50 kr. Tilmelding senest 1. december til 
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21201932

Onsdag, 15. januar 2020 kl. 19.30  
på Højskolen Østersøen
Foredrag af Anna Elisabeth Jessen 
Foreningen fejrer 100 året for Genforeningen 
1920 med et foredrag af Anna Elisabeth Jessen 
om romanen ”Om hundrede år”. Foredraget 
afholdes i  s amarbede m ed F oreningen NOR- 
DEN Sønderborg-Gråsten og Grænseforenin-
gen, Aabenraa.
Romanen ”Om hundrede år” begynder, da før-
ste verdenskrig bryder ud. Hans må som dansk 
sønderjyde kæmpe på tysk side. Han vender aldrig hjem til Slægts-
gården, som overtages af svogeren og søsteren. De får 5 børn, 
hvis liv præges voldsomt af de spor som den store krig trækker 
helt op til 2014. Romanen giver et medrivende tidsbillede og er en 
danmarkshistorie, landbrugshistorie og kvindehistorie fortalt fra 
skiftende perspektiver i hundrede korte nedslag fra 1914 – 2014, et 
for hvert år. Relevant i 100 året for Genforeningen. 
Deltagerbetaling: 100 kr. for medlemmer - 125 kr. for ikke medlem-
mer. 

Tilmelding til karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 
21201932 senest d. 10. januar.22

Ole Møller
— ÆNDRING ————-> FOLKEHJEM



Mandag, 10. februar kl. 19.00 på Folkehjem i Aabenraa 
Jubilæumsfest for enforeningen i 1920
Afstemningsfest i samarbejde mellem Historisk Samfund, Sprog-
foreningen, Grænseforeningen, Sønderjydsk Skoleforening, 
Frederiksklubben og Foreningen NORDEN.
Foreløbigt program: Velkomst ved Frode Sørensen, hilsen ved 
borgmester Thomas Andresen, foredrag ved Hans Schultz Han-
sen, indslag fra ”Opera på Grænsen” med H.P. Hanssen operaen 
og festtale ved statsministeren. Endeligt program kommer i okto-
ber og vil blive omtalt nærmere i pressen. 
Der er plads til 400 i Kongesalen. Pris og tilmeldingsfrist bliver  
annonceret senere. Hold øje med pressen.

Tirsdag, 24. marts kl. 19.00 på Højskolen Østersøen 
Foredrag og Generalforsamling
Foredrag ved Sigfried Matlok (tidligere Chefredaktør for Der 
Nordschleswiger) om forholdet mellem Danmark og Tyskland 100 
år efter Genforeningen. Sigfried Matlok ser tilbage på de mørke  
situationer  i det dansk-tyske århundrede og fortæller om de frem-
skridt, som siden 1955 og 1972 er opnået i forholdet mellem dansk 
og tysk – ikke mindst i grænselandet. Matlok analyserer nutidens 
store problemer især i en europæisk sammenhæng, men ser også 
på de muligheder og risici som fremtiden kunne bringe.  
Efter foredraget og kaffepause afholdes den årlige generalfor-
samling i Foreningen NORDENs lokalafdeling for Aabenraa Kom-
mune. 
Medlemmer deltager gratis i både foredrag og generalforsamling. 
Ikke-medlemmer betaler 50 kr. for foredraget.
Tilmelding senest 20. marts til karenmargrethefink@gmail.com 
eller sms til 21201932.

Mandag, 20. april kl. 17.00 i Haderslev 
Kredsgeneralforsamling  e  e e
Se under Sønderjyllands kreds side 27
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Fredag, 15. maj
e     

Vi kører i egne biler til parkeringspladsen ved Vadehavscentret. 
Derfra kører vi sammen i bus til Mandø for at se øen og spise fro-
kost m.m. Der bliver mulighed for at se Vadehavscentret efter- 
følgende. Endeligt program kommer på hjemmesiden og sendes 
ud med Nyhedsbrev i løbet af efteråret.

SYNG 
NORDEN 
SAMMEN

Aarhus Festuge og Foreningen Norden 
fejrer 100-året for det nordiske samarbejde 

og samler hele Norden i sang

Lørdag 7. september


