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Kære medlem
Der skal lyde en opfordring til alle medlemmer om, at deltage i 
alle afdelingernes aktiviteter.

I må meget gerne invitere naboer og venner med.

Foreningen NORDEN arbejder 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 deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og

konferencer.
♦Magasinet Norden NU fire gange årligt.
♦ Foreningen NORDENs Rejsekatalog (udkommer i januar).
♦ Chancen for at møde nye mennesker, der også interesserer sig

for det nordiske.

Hilsen Tage Sørensen, kredsformand



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
Lise Witthøft, der fortsætter læsekredsen i den kommende sæson, 
kan kontaktes på tlf. 28 92 17 09 
Opstart mandag, 30. september. Øvrige datoer: 28. oktober, 
25. november, 20. januar 2020, 24. februar, 23. marts.

Læsekreds Haderslev på Bispen
Arne Tybjerg, der fortsætter læsekredsen i den kommende sæson, 
kan kontaktes på tlf. 25 12 85 72. Der vil være opstart i september.

NORDISK KULTURUGE på Rødding Højskole
Mandag, 23. september kl. 9.30-12.00
Foreningen NORDENs historie

Mandag, 23. september kl. 19.30-21.00
Bellmann i ord og toner

Torsdag, 26. september kl. 19.30 
”Kære William” - 
en aften med Annika Højdal 
i Rødding Frimenigheds kirke.

Se højskolens program på: 
www.roedding-hoejskole.dk/
korte_kurser/nordisk-kulturuge/

følg os her
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Nordisk kulturuge

22. - 28. september 2019

I anledning af Foreningen Nordens 
100-års jubilæum.

Med nordiske forfattere, kunstnere, musikere 
og smag det nordiske køkken

175
1844 2019

ÅRS JUBILÆUM



Mandag, 28. oktober kl. 17.00-19.00 på Gram Bibliotek 
Vinterviser og supper
En forrygende hyggelig aften i selskab med Lasse Sørensen, der  
er organist i Gram, professionel rytmisk pianist og  dirigent, kom- 
mer og hjælper os med at synge sange fra højskolesangbogen/
salmebogen. Lasse vil også fortælle om nogle af sangene. Gram 
Fritidscenter serverer rygende varm suppe og hjemmebagt brød. 
Drikkevarer kan købes.
Bestilling af billetter på haderslevbibliotekerne.dk eller 
på Gram bibliotek. Billetpris: 100 kr.
Arrangører: Foreningen NORDEN, Gram Fritidscenter og Gram 
Bibliotek

Mandag, 11. november kl. 19.00 på Gram Bibliotek
Skumringstime - oplæsning i stearinlysets skær
Gram Bibliotek inviterer til hyg-
gelig højtlæsning for voksne. 
Arrangementet er en del af Nor-
disk Biblioteksuge, hvor højtlæ-
sere i hele Norden læser op fra 
samme bog på samme tid. 
I år er temaet Fest i Norden. 
Martin Abrahamsen læser op.
Efter oplæsningen spiller Peder 
Moesgaard og venner - ”MOP 
for sjov” op til fællessang. 
Derefter kaffe og kage.
Det er gratis at lytte med, og kræver ikke tilmelding. 
Arrangører: Foreningen NORDEN og Gram Bibliotek
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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 2020
Babettes gæstebud
En aften med skuespillere fra Det Kongelige Teater.
Se dagspressen og mail der vil blive udsendt.

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

Tirsdag, 24. marts kl. 17.00 
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 40793506 
eller mail annoggunnar@gmail.com

Mandag, 20. april
Kredsgeneralforsamling på den Holistiske Højskole,
Stensbækvej 29, 6510 Gram
Se under Sønderjyllands kreds side 27

Send os din mailadresse til: Annoggunnar@gmail.com, 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. +49 171 8223512
e-mail: info@foreningen-norden-sydslesvig.dk

Fredag, 23. august kl. 18.30
på Flensborghus, Norderstr. 76 i Flensborg
Debat & mad: Hvad er en børnevenlig by?
Konference på baggrund af FN’s verdensmål 
om børns rettigheder i samfundet.
Arrangører: Nordisk Info, Foreningen NORDEN i Sydslesvig, SSW 
Gratis entré.
Alle andre informationer under Nordisk Info på side 25 eller på 
www.nordisk-info.de

Torsdag, 5. september kl. 19.00 på Flensborg Bibliotek 
Norderstr. 59, Flensborg
Nordisk Kunst - nu!
Arrangører: Foreningen NORDEN i Sydslesvig, Sydslesvigs dan-
ske Kunstforening, Sydslesvigsk Forening, Nordisk Info
Gratis entré.

Lørdag, 7. september kl. 14.00 på Mikkelberg
Horstedter Chaussee 1, Hattstedt
Fugle - malerier af Jens Gregersen
Åbning af udstillingen og samtale mellem Ulla-Lena Lundberg og 
Jens Gregersen om fugle og ”fuglekiggeri”.
Jens Gregersen er en af Danmarks dygtigste fuglemalere. 
Forfatteren Ulla-Lena Lundberg fra 
Åland har skrevet bogen ”Sibirien” 
om sine fugleiagttagelser i Sibirien.
Arrangører: Foreningen NORDEN  
i Sydslesvig og Mikkelbergs Venner
Gratis entré.

følg os her

Et maleri af Jens Gregersen



Mandag-torsdag, 9.-12. september
Venskabsbystævne i Herning med tema: Vesterhavet 
Yderligere informationer hos formanden 
for Venskabsbyudvalget: svend@kohrt.dk

Fredag, 20. september kl. 17.00 på Flensborg Bibliotek 
Lørdag, 21. september kl. 14.00 på Flensborg Bibliotek 
OrdFraNord
Litteraturfest i grænselandet
Se hele programmet for OrdFraNord på side 10
Se også bibliotekets program for efteråret 2019 
(inkl. oplysning om entré)
Tilmelding via Flensborg Bibliotek

Mandag, 11. november kl. 18.00
Skumringstimen på Flensborg Bibliotek
Årets emne er ”Fest i Norden” med højtlæsning af en tekst fra 
”Babettes Gæstebud”. Vi begynder aftenen med spisning af 
nordisk mad.
Kl. 19.00 slukkes det elektriske lys og årets tekst læses. 
Aftenens gæst er professor Arne Astrup, Københavns Universitet, 
som efter læsningen fortæller om ”Ny nordisk hvedagsmad”. 
Entré: 7 € plus betaling for spisning
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Foreningen 
NORDEN i Sydslesvig

Lørdag-søndag, 23.-24. november
Jul i Norden på Christianslyst, Nottfeld, Süderbrarup
Ung som gammel mødes til nordisk julehygge på Kursuscentret 
Christrianslyst. Vi synger julesange, laver dekorationer, hygger, 
spiser god, nordisk julemad og går på opdagelse i naturen. I år 
står Norge i centrum.
Arrangører: Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger og Forenin-
gen NORDEN i Sydslesvig
Fra midten af oktober kan programmet ses på 
www.sydslesvig.foreningen-norden.dk
Tilmelding via DGI
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Fredag, 13. december kl. 16.00 på Flensborg Bibliotek 
Luciadag
Vi slutter Nordens jubilæumsår med Duborg-Skolens lyspiger og 
et festligt Luciaoptog. Der serveres svenske Lussekatter og Glögg, 
mens der fortælles om Luciadagen i Sverige.
Entré: 3 € 
Arrangører: Foreningen NORDEN i Sydslesvig og Dansk Central- 
bibliotek for Sydslesvig

Mandag, 20. januar 2020 kl. 19.00
Grønlandske livshistorier på Flensborg Bibliotek 
Foredragsarrangment med journalist Annelise Mølvig 
Entré: 6 €
Arrangører: Foreningen NORDEN i Sydslesvig, Dansk Centralbib-
liotek for Sydslesvig og Nordisk Info

Tirsdag, 3. marts kl. 18.00 i Industrimuseum Kobbermølle 
Generalforsamling for Foreningen NORDEN i Sydslesvig
Vi mødes kl. 18.00 til en bid mad. Drikkevarer kan købes.
Kl. 19.00 vil Svend Lykke Schmidt, forretningsfører for museet, 
fortælle om museet og kobbermøllen set i et nordisk perspektiv. 
Kl. 19.30  generalforsamling
Tilmelding til aftenen på grund af maden til 
anke.spoorendonk@ssw.de senest 28.2.2020

Mandag, 20. april kl. 17.00
Kredsgeneralforsamling på Den Holistiske Højskole 
Se under Sønderjyllands kreds side 27

Lørdag, 25. april kl. 16.00 på Flensborghus
Operaforedrag om den nye opera ”Grænsemageren” 
i anledning af 100 året for Sønderjyllands genforening med Dan-
mark med operaens komponist Bo Gunge
Der vil være musikalske smagsprøver på operaen, fællessang med 
Simon Faber og vin/vand/øl samt ”fingerfood” til afslutning. 
Oplysning om operaen på www.operapaagraensen.dk
Entré: 12 €
Arrangører: Opera på Grænsen, Det Humanitære Udvalg, 
Foreningen NORDEN i Sydslesvig og Nordisk Info 9



Fredag, 26. juni kl. 19.00
Nordisk Midsommer
I anledning af 2020–året inviteres til en traditionel nordisk Mid-
sommerfest. Nærmere informationer om aftenens indhold, om 
stedet og traktementet følger.
Arrangører: Foreningen NORDEN i Sydslesvig
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Tilmelding til Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk. Bibliotekaren giver en kort introduktion til bog og film før visning.
Fra 12 år. Filmen varer 1 time og 21 minutter.

� Flensborg Bibliotek | Fri entré

19.
september

Torsdag

� 16:00

Film

Ternet Ninja
Anders Matthesen fik sin debut som børnebogsforfatter med 

Ternet Ninja i 2016. I december 2018 havde animationsfilmen af 

samme navn biografpremiere.

Bogen og filmen følger 13-årige Aske, som går i 6. kl. Han bliver 

mobbet af Glenn, og han er hemmeligt forelsket i Jessica, der går 

en klasse over ham. Aske har en papfar og en papbror, der ikke 

vil ham det helt godt, og hos hans mor er der ikke meget hjælp 

at hente. Hans onkel har en ninjadukke med hjem fra Thailand, 

og så sker der ting, da dukken viser sig at være levende og er 

besat af tanken om retfærdighed og vil hævne sig på manden, 

der ejer den fabrik dukken er lavet på. Aske får hjælp til at løse 

sine problemer, men skal samtidig hjælpe dukken. Hvad det in-

debærer, er han ikke helt klar over.

Anders Matthesen er standup-komiker og har desuden lavet fil-

men Terkel i knibe (2004)

I Ternet Ninja optræder flere karakterer fra Terkel i knibe blandt 

andet Terkel og den fordrukne sømand Stewart Stardust. 

Om filmen skrev Louise Kidde Sauntved, Berlingske, 27. decem-

ber 2018: ”Han har publikum i sin hule hånd til sine one-man-

shows, han kan skrive, og nu har han også selv instrueret sin 

roste børnebog »Ternet Ninja« - og søreme om ikke også den 

er blevet god som film! Anders Matthesen kan nemlig kunsten 

at være både sjov og skarp, provokerende, men med hjerte, re-

belsk, men samtidig bevidst om de fortællinger, han - og alle vi 

andre - er rundet af.”
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PROGRAMOVERSIGT for "OrdFraNord"

�  TORSDAG  • 5. SEPTEMBER 2019
Udstillingsåbning:
Nordisk Kunst Nu � Flensborg Bibliotek � 19:00 Udstillingen vises 06.09. – 19.10.2019. Fri entré.

�  ONSDAG • 18. SEPTEMBER 2019
Håkan Nesser � Haderslev Bibliotek � 19:00 Entré: DKK 75,-

Jón Kalman Stefánsson � Biblioteket Sønderborg, 
Multikulturhuset Sønderborg

� 19:00 Entré: DKK 50,-

�  TORSDAG • 19. SEPTEMBER 2019
Dorthe Nors � A. P. Møller Skolen � 09:35 Entré: € 7,-

Film: Ternet Ninja � Flensborg Bibliotek � 16:00
Fri entré. Tilmelding til
Mette Trier Konzack: mtk@dcbib.dk.

Jón Kalman Stefánsson � Aabenraa Bibliotek � 19:00 Entré: DKK 50,-

Kim Leine � Deutsche Bücherei Tondern � 19:00 Entré: DKK 50,-

�  FREDAG • 20. SEPTEMBER 2019
Håkan Nesser & Kim Leine � Biblioteket Sønderborg , 

Multikulturhuset Sønderborg
� 17:00

Entré: DKK 130,- inkl. let traktement.
Køb billet senest onsdag den 18. september.

Litteratur & musik: Dorthe Nors, Jón 
Kalman Stefánsson & Mette Kathrine: 
Fornemmelser for årstider i Skandinavien

� Flensborg Bibliotek � 17:00
Entré:  € 15,- inkl. suppe.
Tilmelding senest onsdag den 18. september.

�  LØRDAG • 21. SEPTEMBER 2019
Håkan Nesser & Kim Leine � Flensborg Bibliotek � 14:00 Entré: € 10,- inkl. kaffe og kage

Adresser
A. P. Møller Skolen
Fjordallee 1
D-24837 Schleswig

Deutsche Bücherei Tondern
Popsensgade 6
DK-6270 Tønder
� +45 74 72 33 59
� www.buecherei.dk

Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59
D-24939 Flensburg
� +49(0)461 86 97 0
� www.dcbib.dk

Haderslev Bibliotek
Bispebroen 3
DK-6100 Haderslev
� + 45 74 34 77 77
� www.haderslevbibliotekerne.dk

Multikulturhuset Sønderborg
Nørre Havnegade 15
DK-6400 Sønderborg
� +45 88 72 42 00
� biblioteket.sonderborg.dk

Aabenraa Bibliotek
Haderslevvej 3
DK-6200 Aabenraa
� +45 73 76 80 80
� www.aabenraabib.dk

Kolofon
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Billetsalg via bibliotekernes hjemmesider – Aabenraa, Sønderborg og Haderslev.

På bibliotekerne i Flensborg og Deutsche Bücherei Tondern.

Udgivet af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig | Juni 2019 | Redaktion: Lene Lund | Oplag: 1.300 | Design & layout: Cas-
per Schack | Tryk: Druckerei Ernst H. Nielsen, Flensborg | Der tages forbehold for eventuelle fejl og programændringer.



Sønderborg/Gråsten
www.sonderborg.foreningen-norden.dk
v/Jens Peter Thestrup, 
Bjørnemosen 18, 6400 Sønderborg
tlf. 2344 9104 • e-mail: jenspeter@thestrup.net

Torsdag, 15. august 
kl. 10.00-17.00
Udflugt til Mandø 
med mulighed for besøg 
på Vadehavscentret
Tilmeldingsfristen var des-
værre allerede 31. juli, som 
annonceret på vores hjem-
meside og i mail til jer. Er 
du ikke blevet orienteret om programmet, kan du ringe til Anna 
Birgitte Gautier, tlf. 2164 6241, mail: annabirgitte@gautier.dk  
eller formanden for at høre, om der alligevel skulle være en enkelt 
plads eller to tilbage. 

Torsdag, 29. august kl. 17.00 
Kredsmøde for alle medlemmer i Gråsten Slotskirke og have 
Se under Sønderjylland kreds side 27

Vi har læsekredsaftner på Knøs Gård kl. 19.00 
på følgende tirsdage: 
8. oktober – 19. november – 21. januar 2020 – 10. marts
Vi læser i år norske romaner, som vi låner på biblioteket.
Man kan melde sig ind i læsekredsen hos Thora Nissen, tlf. 7447 
1419, mail: thnissen@post10.tele.dk eller hos formanden.
Den første bog, som vi skal læse, kan afhentes efter 9. september 
hos Jens Peter Thestrup, Bjørnemosen 18, tlf. 2344 9104 – mail: 
jenspeter@thestrup.net

følg os her

11

Fo
to

: d
is

co
ve

rd
en

m
ar

k.
de



Foreningen NORDEN fylder 100 år i 2019

Vi har derfor i samarbejde med Kulturforvaltningen og Biblio- 
teket Sønderborg samt andre lokale organisationer lavet føl-
gende spændende program for anden halvdel af 2019 for at fejre  
Foreningen NORDENS 100-års jubilæum:

5. - 8. august: Attractive Nordic Towns
Sønderborg kommune er vært for et møde, Youth Summit 2019. 
Målgruppen er unge mellem 15 og 25 år fra 18 nordiske byer. 
For at markere 100 året for Foreningen NORDEN starter hver dag 
med nordisk fællessang.

Lørdag, 21. september kl. 15.00 på Knøs Gård i Hørup 
Sydals Koret og venskabskoret  ÄggliKören fra Vänersborg og 
Trollhättan holder SENSOMMERKONCERT
Vi skal høre, hvad de to kor i fællesskab og hver for sig har indøvet. 
Kören er det svenske ord for kor, og da koret har haft øvelokale 
på et hospital i et rum, der hed Egg, så var det jo oplagt, at koret 
skulle hedde ”æggelikør”. De to kor, er et rigtig godt eksempel på 
nordisk fællesskab og samarbejde. 
Der er gratis entré, og der kan købes øl og vand.
Arrangører: Sydalskoret og Foreningen NORDEN

Fredag, 27. september kl. 16.30 i Multikulturhusets store sal 
Sønderjylland - Norden og de nordiske sprog
Bertel Haarder fortæller om Norden og de nordiske sprog 
– samt den tyske påvirkning. Bertel Haarder er mangeårigt 
medlem af Folketinget og tidligere minister for bl.a. nordiske an-
liggender (2007-2010), og han er medlem af Nordisk Råd samt 
Færøudvalget og Grønlandsudvalget. Han har haft sin barndom 
og ungdom i Sønderjylland, og har altid arbejdet kreativt med 
sproget, så det bliver en meget spændende eftermiddag.
Entré: 50 kr.
Arrangerører: Grænseforeningen, Sprogforeningen,
Bibliotek Sønderborg og Foreningen NORDEN12



Lørdag, 12. oktober kl. 12.00
Cafésang på Alsion
Helle Damkjær og Birgit Christensen har sammensat et program 
af nordiske sange, så alle kan synge med for at fejre Foreningen 
Nordens 100-års jubilæum.
Kaffe kan købes i kantinen. Der er fri entré, men mød op i god tid, 
hvis I vil have en god plads.

Torsdag, 24. oktober kl. 13.00 i Multikulturhusets store sal: 
Konference om ” Et nordisk vi i en ny verden” 
Program for dagen: Velkomst ved viceborgmester Stephan  
Kleinschmidt. Foredrag ved Professor Uffe Østergaard om ”Nor-
dens rolle i Europa” som oplæg til debat. Paneldiskussion 
ledet af Peter Jon Larsen, Generalsekretær for Foreningen 
NORDEN i  Danmark. 
Panelet består af Stephan Kleinschmidt, ministeren for nordisk 
samarbejde, Henrik Dam Kristensen, Generalsekretær Henrik 
Hartmann, nordvision og en repræsentant for Foreningen NOR-
DENs Ungdom. 
Konferencen slutter kl. 17.00.
Vil man være sikker på at få en plads, skal man forhåndstilmelde 
sig på tlf. 2344 9104 eller jenspeter@thestrup.net eller tlf. 2164 
6241 eller annabirgitte@gautier.dk 

Tirsdag, 5. november kl. 19.00 på Knøs Gård
Fællessang med temaet: 
”Mon de trækker i flok disse sagnrige svaner?”
Det er igen Ingrid Faurby, der har tilrettelagt, hvilke sange, vi skal 
synge, og hun fortæller om de enkelte sange. I år er sangene fra 
de 5 nordiske lande og de 3 selvstyreområder udvalgt for at fejre 
at Foreningen Norden fylder 100 år.
Torsdagstrioen med Olaug Mouritzen samt Ingrid og Henning 
Faurby leverer som vanligt musikken.
Entré inkl. Et glas vin, kaffe og kage: 70 kr.
For ikke-medlemmer: 100 kr.
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Onsdag, 4. december kl. 16.30 i Multikulturhusets store sal
Forfattereftermiddag med Helle Helle, hvis roman ”de” er 
indstillet til Nordisk Råds litteraturpris i år
Helle Helle er opvokset i Rødby, hvor ”de” ligesom flere af hendes 
andre romaner foregår. Romanens hovedperson er en ung kvin-
de, der i begyndelsen af 80’erne går på gymnasiet, men samtidig 
bekymrer sig om sin mor. Se større omtale på bibliotekets hjem-
meside.
Entré: 80 kr.
Arrangører: Bibliotek Sønderborg og Foreningen NORDEN

Onsdag, 15. januar 2020 kl. 19.30 på Højskolen Østersøen 
i Aabenraa
Foredrag af Anna Elisabeth Jessen
Foredraget om romanen ”Om hundrede år” er et relevant indslag 
i jubilæumsåret for Genforeningen i 1920. 
Se yderligere beskrivelse under Aabenraa.
Arrangeres i samarbejde mellem Grænseforeningen Aabenraa og 
Foreningen NORDENs lokalafdelinger i Sønderborg og Aabenraa. 
Tilmelding senest 10. januar.
Entré inkl. kaffe og kage: 100 kr. for medlemmer - 125 kr. for ikke 
medlemmer.

Søndag, 9. februar kl. 13.30 i Broagersalen 
(obs. en halv time tidligere end sædvanligt).  
Afstemningsfest med fællessange og orkestermusik ved Als-
sundorkestret og muligvis Broager Egnskor. Festtale ved Bertel 
Haarder. Afslutning kl. 15.30.
Entré inkl. kaffe og kage: 75 kr.
Arrangører: Det Nationale Udvalg i Broager, Grænseforeningen 
og Foreningen NORDEN
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Tirsdag, 25. februar kl. 19.00 
i Knøs Gård i Hørup 
Kunstforedrag ved 
billedhugger Trine Høy 
Billedhugger Trine Høy, fortæl-
ler om sin motivation til at blive 
kunstner. Ved talrige eksempler 
om arbejdsmetode og inspirati-
on fra natur og mytologi, føres vi 
ind i kunstnerens univers. Der vil 
i tilknytning til foredraget både  
være udstilling af bronzeskulpturer og blive vist filmklip og dias. 
Entré: 75 kr. for medlemmer - 100 kr. for andre.

Se under 

Tirsdag, 17. marts kl. 19.00 i Knøs Gård 
i Hørup 
Anna Birgitte Gautier fortæller om sin barn-
dom og skoletid i Nigeria  - 500 km fra foræl-
drene.
Derefter generalforsamling.
Entré, kaffe og kage gratis for medlemmer 
- 50 kr. for andre.

Mandag, 20. april kl. 17.00 
Kredsgeneralforsamling på 
Den Holistiske Højskole 
Se under Sønderjylland kreds side 27

Lørdag, 16. maj
Eftermiddagstur til Ketting kirke
Vi mødes ved Ketting kirke kl.14, hvor Jenny Skovmand viser kir-
ken frem og fortæller om kirkens historie, bl.a. at den var dom-
kirke en kort overgang. Hun spiller gerne på orglet, hvis vi ønsker 
at synge nogle salmer. Vi får kaffe med kage i det fine sognehus 
og går en tur i Ketting, forbi den tidligere bispegård og med kig 
ind i den store præstegårdshave, hvor Jenny er vokset op.
Entré: 50 kr. for medlemmer - 75 kr. for andre.

Kunstforedrag af Trine Høy
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Anna Birgitte med 
familie i Nigeria



Tilmelding senest den 11. maj 
til Anna Birgitte Gautier, tlf. 
2164 6241, mail: annabirgitte@
gautier.dk eller til formanden. 
Betaling ved tilmelding til An-
delskassen reg. nr. 5953, kon-
to. nr. 1194153.

Onsdag-torsdag, 10. – 18. juni
Bustur til Trondheim, Røros og Gudbrandsdalen
Færge gennem Kattegat og Skagerrak ind i den smukke Oslo 
fjord. 
Fra Oslo kører vi til Røros via Hamar og Østerdalen igennem nogle 
af Norges tætteste og vildeste skove. I Røros har vi to overnat-
ninger og skal besøge Kong Christian IV’s gamle kobbermine, 
som bl.a. leverede kobber til Kobbermølle ved Flensborg. 
Videre går turen tæt forbi det smukke Rondane fjeldareal, til 
Trondheim, hvor vi har 3 overnatninger. Her skal vi bl.a. se Nida-
rosdomen, Norges vigtigste kirke, og høre om dens betydning fra 
middelalderen frem til i dag. Olav den Hellige er også begravet 
her. Trondheim vrimler med norsk historie.
Hjemturen går gennem Dovre og vi overnatter på Wadahl Fjell- 
hotell, med udsigt over Golåvandet til Rondanes isdækkede top-
pe. Hjemtur med samme færge til Kiel. 
Pris: ca. 1.000 kr. om dagen ved overnatning i dobbeltværelse. 
Ring eller mail for at få tilsendt detaljeret program.

Efterår 2020
Tirsdag-onsdag, 15. – 16. september 2020 inviterer vi til en 2-dages 
tur til Vesterhavet med overnatning på Henne Mølleå Badehotel. 
Mere herom i næste års program.
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Tønder - Skærbæk - Toftlund
v/Tage Sørensen, Møllevej 5, 6780 Skærbæk
tlf. 74752305 • mobil 23934988 
e-mail: nordentst@gmail.com

Torsdag, 29. august kl. 17.00 
Kredsmøde for alle medlemmer i Gråsten Slotskirke og have 
med efterfølgende spisning og møde på Providence
Se under Sønderjyllands kreds side 27

Lørdag, 7. september kl. 9.30-13.00 
Foreningernes dag i Storegade, Skærbæk
Foreningen NORDEN deltager på en stand.

Læsekreds i Medborgerhuset, Østergade 64A, Tønder
kl. 14.00-16.00 v/ Dorthe Rødgaard
mail: dr@bbsyd.dk – tlf. 74 72 35 77 
Tirsdag, 17. september 
Forfatter Mikael Niemi: At koge bjørn
Onsdag, 23. oktober  
Forfatter Linda Lassen: Men sko må jeg da have
Mandag, 25. november 
Forfatter Ida Jessen: En ny tid

Søndag-fredag, 22.-27. september - Nordisk Kulturuge
Mandag, 23. september kl. 9.30-12.00 på Rødding Højskole 
”Foreningen NORDENs historie” v/ Jørgen Thomsen.
Se nærmere på højskolens hjemmeside: www.rhskole.dk

Kulturuge i Tønder i uge 40 2019
”Vildskab” er årets tema.
Kulturugen åbnes med et arrangement i Løgumkloster den 28. 
september, og den afsluttes den 5. oktober med et arrangement 
i Skærbæk.

følg os her

17



Mandag-søndag, 11.-17. november - Nordisk biblioteksuge 
Mandag, 11. november kl. 19.00 på Tønder Bibliotek 
Skumringstime i Tønder med oplæsning af tekst fra Babettes  
Gæstebud.

Mandag, 18. november kl. 19.30 
i Bibliotekssalen, Toftlund Bibliotek
Foredrag med Poul Marcus om Kongeåen/den gamle grænse. 
Foredraget er på 2 gange 1 time med kaffepause imellem.
Pris: 75 kr. 

2020 vil være præget af 100 året for Genforeningen

Mandag, 10. februar 2020 kl. 18.30 i Kulturhus Emanuel 
Afstemningsfest med spisning/kaffe
Med foredragsholder Generalsekretær Knud Erik Therkelsen.     
Der bydes på afstemnings-tilbageblik, fællessang, korsang m.m. 
Aftenen er i samarbejde med Historisk Forening, Grænseforenin-
gen, Foreningen Emanuel og Foreningen NORDEN.
Senest tilmelding den 5. februar 2020
Køb billetter til 180 kr. alt inkl. på:  www.kulturhus-emanuel.dk

Fredag, 14. februar kl. 14.00 
Åbner Vadested og Fiskbæk Bro efter genetablering 
Der er deltagelse af Slots- og Kulturstyrelsen og Museum Sønder-
jylland.

Mandag, 2. marts kl. 19.00 i Kulturhus Emanuel 
Foredrag med Anna Elisabeth Jessen om bogen ”Om hundre-
de år”, som hun er forfatter til.
Pris: 75 kr.
Arrangementet afholdes i samarbejde mellem Grænseforeningen, 
Sprogforeningen, Tønder Kommunes Biblioteker og Foreningen 
NORDEN
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Søndag, 22. marts kl. 9.30-16.00 i Kulturhus Emanuel
Højskoledag
Temaet for højskoledagen er Genforeningen.
Formanden for Nordslesvigsk Kvinde-
forening Henriette Jessen fortæller om 
foreningens historie og virke fra 1907 til i 
dag. Det endelige program var ikke fast-
lagt ved folderens deadline.
Arrangementet er et samarbejde mellem 
Grænseforeningen, Historisk Forening, 
Tidens Kvinder, Emanuels Cafe og For-
eningen NORDEN TST.
Morgenkaffe, morgensang, frokost og kaffe.
Billetter á 375 kr. alt inkl. på:  www.kulturhus-emanuel.dk

Mandag, 30. marts kl. 19.00 i Kulturhus Emanuel
TST Generalforsamling
Tove Tersbøl fortæller om Emanuels historie. 
Spejdere fra Løgumkloster fortæller lidt om deres planlagte tur til 
Island. 
NORDEN er vært ved kaffe med kage.  
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes 
skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Mandag, 20. april kl. 17.00 
Kredsgeneralforsamling på Den Holistiske Højskole
Se under Sønderjyllands kreds side 27

Torsdag, 14. maj og onsdag, 20. maj kl. 9.00 og kl. 10.30-11.15 
på Tønder Kulturhus 
Der afholdes skolekoncerter med Sigurd Barrett.
Arrangører: Tønder Amts Grænseforening og Foreningen NOR-
DEN TST

Lørdag, 16. maj kl. 10.00-16.00  
afholder Foreningen NORDEN repræsentantskabsmøde i 
Sønderjylland. Det forventes afholdt  på Folkehjem i Aabenraa.

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/Karen Margrethe Fink, Varnæsvej 54, 6200 Aabenraa
tlf. 21 20 1932 • e-mail: karenmargrethefink@gmail.com

Torsdag, 29. august kl. 17.00 
Kredsmøde for alle medlemmer i Gråsten Slotskirke og have 
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 - OrdFraNord
Kom og hør forfatteren Jón Kalman Stefánsson i 
et interview med Anette Jensen cand.theol., sog-
nepræst og tidl. leder af Nordisk Informations-
kontor i Flensborg. Jón Kalman Stefánsson er en 
af Islands store forfattere. Han har en særlig stil, 
hvor prosa, poesi og filosofi krydres med magiske 
hændelser og altid er fortællingen i centrum. 
OrdFraNord 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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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. I anledning af 
Foreningen NORDENs 100 års jubi- 

 

læum i 2019, har dette arrangement
fokus på 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
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Mandag, 10. februar kl. 19.00 på Folkehjem i Aabenraa 
Jubilæumsfest for Genforeningen 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 på Den Holistiske Højskole
Se under Sønderjyllands kreds side 27
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Fredag, 15. maj
Vadehavstur - Udflugt til Mandø
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



Nordisk Info
www.nordisk-info.de
v/ Eva Ritter, Norderstr. 59, D-24939 Flensburg
tlf. +49 461 8697-0 • e-mail: nordisk-info@nordisk-info.de

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

Fredag, 23. august kl. 18.30 på Flensborghus, 
Norderstr. 76, Flensborg
Konference ”Hvad er en børnevenlig by?”
Konferencen sætter fokus på børne- og ungdomsperspektivet 
i en bæredygtig byplanlægning. Vi tager udgangspunkt i børne- 
nes muligheder for leg, bevægelse og transport. Emnet belyses  
fra en tysk, dansk og nordisk vinkel. Efter de korte oplæg invite-
res publikum til debat. I samarbejde med Foreningen NORDEN i 
Sydslesvig og SSW. Konferencen er på dansk med tolkning til tysk. 
Gratis entré.
Arrangører: 
Nordisk Info, Foreningen 
NORDEN i Sydslesvig 
og SSW

Torsdag, 5. september på Flensborg Bibliotek
Norderstr. 59, Flensborg
Nordisk Kunst - nu!
Åbning af kunstudstillingen med 5 nordiske kunstnere, som  
vises frem til den 19. oktober 2019. I samarbejde med Foreningen  
NORDEN i Sydslesvig og Sydslesvigsk danske Kunstforening. 
Gratis entré. 25
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Onsdag-lørdag, 18.-21. september 
OrdFraNord - Litteraturfest i grænselandet
På forskellige biblioteker i grænselandet.
Se programmet på www.nordisk-info.de eller ordfranord.dk/ 
I samarbejde med Flensborg Bibliotek. 
Tilmelding via Flensborg Bibliotek.

Lørdag, 26. oktober kl. 16.00 på Flensborg Bibliotek
Islandsk temadag
I 2019 har Island formandskab for Nordisk Ministerråd. 
Derfor arrangerer Nordisk Info en temadag om Island. 
Vi inviterer til et foredrag v/Eva Ritter om en mystisk  
forbindelse mellem Island og Shakespeares Macbeth, en 
koncert v/Hanne Juul med islandske viser og en islandsk 
film. Der serveres kaffe og lidt mad mellem de enkelte 
programpunkter. Priser og informationer om tilmelding 
oplyses på Nordisk Infos hjemmeside. 

Mandag, 20. januar 2020 kl. 19.00 på Flensborg Bibliotek 
Grønlandske livshistorier
Et foredragsarrangement med journalist Annelise Mølvig. 
Arrangementet er et samarbejde med Foreningen NORDEN i 
Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Entré: 6 €

Lørdag, 25. april kl. 17.00 på Flensborghus 
Operaforedrag: Grænsemageren 
I samarbejde med Foreningen NORDEN i Sydslesvig

Forår/efterår 2020
Grønlandsk temadag
I 2020 har Danmark formandskab for Nordisk Ministerråd. I den 
anledning sætter Nordisk Info fokus på Grønland. Optakten bliver 
et foredrag om Grønlandske livsbilleder 
i januar. Senere følger en grønlandsk  
temadag. Dato og program følger se-
nere. Læs mere på 
www.nordisk-info.de/aktiviteter/2020
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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

følg os her

Torsdag, 29. august kl. 17.00 
Kredsmøde for alle medlemmer 
i Gråsten Slotskirke og have
med efterfølgende spisning og møde 
på Providence.

17.00:  Birgitte Hell fortæller om kirken 
og dens historie samt dens betydning 

i Sønderjyllands historie - og hun viser rundt i slotshaven, der 
bærer præg af dronning Ingrids virke og den inspiration, som 
hun havde taget med sig fra Sofiero, hendes barndoms have. 

18.30: Møde på Providence, Stranderød 9, 6300 Gråsten. Her får vi en 
let anretning og kaffe til max. 195 kr. 
Drikkevarer købes særskilt. 
Herefter er der møde – dagsorden følger senere.

Tilmelding senest 20. august til 
Jens Peter Thestrup
tlf. 2344 9104, mail: jenspeter@thestrup.net eller til
Anna Birgitte Gautier
tlf. 2164 6241, mail: annabirgitte@gautier.dk  

Mandag 20. april 2020 kl. 17.00 – 22.00  
Kredsgeneralforsamling på Den Holistiske Højskole, 
Stenbækvej 29, 6510 Gram

Kl. 17.00     Rundvisning med fortælling om fortidens, nutidens 
       og fremtidens Stensbæk.

Kl. 18.00     Aftensmad – Vegetarisk buffet.
Kl. 18.45     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 13. april. 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  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




