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BEMÆRK:

følg os her

Lørdag, 12. september
Heldagstur til Mandø
Årets program starter med en
Vadehavstur til Mandø.
Tag evt. familien med.
Vi kører i egne biler til parkeringspladsen ved Vadehavscentret
Okholmvej 5, Ribe.
Kl. 12.00 er der afgang med Traktorbus til Mandø, hvor vi får frokost og en guidet tur rundt på øen.
Afgang retur til Vadehavscentret kl. 15.30.
Pris for Mandøturen er 150 kr. for voksne og 120 kr. for børn.
Oplysning om betaling og udførligt program sendes til medlemmerne.
Det er muligt for egen regning at besøge Vadehavscentret før
turen til Mandø. Se nærmere i programmet.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink:
senest 1. september.

Onsdag-torsdag, 16.-17. september kl. 19.00
på Aabenraa Bibliotek og på Felsted Bibliotek
OrdfraNord
Begge er meget aktuelle danske forfattere.
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Ib Michael hvis tema er ”Liv og rejser” har netop fejret sit 50 års
forfatterskab med udgivelsen ”Sandheden om Lucy”. Han beretter frit fra hjertet uden andre virkemidler end vid, indsigt og en
fabelagtig sans for at fortælle en historie.
Kristian Bang Foss er aktuel med romanen ”Frank vender hjem”

tian Bang Foss lader sig inspirere af oplevelser og iagttagelser
hvor han færdes, og sat sammen bliver det til absurde skildringer
med både komik og tragedie.
Entré: 80 kr. pr. aften. Tilmelding og betaling til aabenraabib.dk
Se udførligt program for hele litteraturfestivallen på bibliotekets
hjemmeside eller i pressen.

Onsdag, 7. oktober kl. 15.00-17.00 på Aabenraa Bibliotek
Foreningstorvet
Kom og hør om Foreningen NORDENs betydning og hvad foreningen kan byde på lokalt og nationalt. Hvorfor er det nordiske
samarbejde vigtigt i den globaliserede verden? Hvad er nordiske
værdier i det moderne samfund? Mere på hjemmesiden og i pressen.

Mandag, 9. november kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek
Skumringstimen
Nordisk Litteraturuge med temaet ”Norden i verden”.

lidt sødt i pausen.
Arrangeres i samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne.
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Torsdag, 19. november kl. 19.30 i Billedsalen
på Folkehjem i Aabenraa
Foredrag med Lars Therkelsen
om ”Sindelagsfølelse på godt og ondt gennem 100 år”.
Lars Therkelsen er vokset op i Sønderjylland og har derfor personlige oplevelser med at leve i en landsdel hvor relationen mellem
tysk og dansk har været en del af hverdagen, men først for nylig er han begyndt at studere sin families historie tilbage til tiden
før og efter genforeningen i 1920. Disse studier har resulteret i
bogen
som udkom i februar 2020. Her
skildres to familiers historier i de dansk – tyske spændinger i Sønderjylland, men bogen er også en skildring af hvordan sønderjyderne oplevede at skulle integreres i det øvrige Danmark.
Lars Therkelsen vil også komme ind på Nordens betydning i Grænselandet. Foreningen
NORDEN blev som landsdækkende forening
grundlagt i 1919, men lokalafdelingen i Aabenraa blev først dannet i 1939 som modvægt til
den fremadstormende nazisme. Mottoet fra

Der lægges op til et foredrag hvor spændingerne mellem dansksindede og tysksindede
blev udfordret først ved afstemningen i 1920
og senere med Nazismens fremstormen i 1930’erne og besættelsen 1940-45. Trådene frem til i dag er interessante at følge og
det bliver der rig lejlighed til at få belyst ud fra Lars Therkelsens
vinkel. Mon ikke der er basis for en god diskussion efter foreForedraget er arrangeret i samarbejde mellem Sprogforeningen,
Grænseforeningen og Foreningen NORDEN.
Entré: 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 15. november til Karen Margrethe Fink:
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Torsdag, 28. januar 2021 kl. 19.30 på Folkehjem
Nordisk fællessang med Simon Faber
mester i Flensborg, nu projektleder for Genforeningsfejringen
over ligheder og forskelle i de nordiske landes traditioner for fællessang. Kom og vær med i en spændende aften. Der serveres
Entré: 100 kr. for medlemmer – 125 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink:

Onsdag, 10. februar kl. 19.00 på Folkehjem
Afstemningsfest for genforeningen 1920
i samarbejde mellem Historisk samfund, Sprogforeningen, Grænseforeningen, Sønderjydsk Skoleforening, Frederiksklubben og
Foreningen NORDEN.
Frederiksklubben er ansvarlig for aftenens program. Lægges på
hjemmesiden og udsendes senere til medlemmerne. Se pressen.

Torsdag, 4. marts kl. 19.30 på Folkehjem
Foredrag og Generalforsamling
Foredrag ved Siegfried Matlok

-

mellem Danmark og Tyskland 100 år efter genforeningen. Siegfried Matlok ser tilbage på de
mørke situationer i det dansk-tyske århundrede
og fortæller om de fremskridt, 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.
den årlige generalforsamling i Foreningen NORDENs lokalafdeling for Aabenraa
Kommune.
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Ikke-medlemmer betaler 75 kr.
Tilmelding senest 28. februar til Karen Margrethe Fink:

Onsdag, 28. april kl. 19.00-21.00 i Havsteen stuen
ved Sct. Jørgens Kirke
Foredrag om billedkunstneren Edvard Munch
ved højskolelærer Anja Kjølby, som arbejder på Løgumkloster
Højskole i Billedkunst og kunstforståelse/kunsthistorie.
Foredraget er for alle medlemmer af Aabenraa Kunst- og Musikforening og Foreningen NORDEN i Aabenraa + andre interesserede. Det er bl.a. tænkt som en optakt til de to foreningers fælles
Entré: 60 kr. for medlemmer af de to foreninger og
80 kr. for ikke- medlemmer.

Onsdag-søndag, 12.-16. maj
5 dages tur til Hønefoss og Oslo
Aabenraa Kunst og Musikforening og Foreningen NORDEN
Aabenraa er igen gået sammen om at planlægge en nordisk rejse
i Kristi Himmelfartsferien 2021. Denne gang skal vi på en 5 dages
tur til Norge, hvor vi besøger Aabenraas venskabsby Hønefoss
og hovedstaden Oslo. Vi kører i bus til Hønefoss via Hirtshals/
Larvik onsdag, 12. maj og videre til Oslo fredag, 14. maj. Hjemkomst til Aabenraa søndag, 16. maj om aftenen.
På turen skal vi opleve natur, kultur og kunst.
På grund af Corona er planlægningen forsinket så programmet
for turen bliver først klar i september 2020. Men sæt allerede
kryds i kalenderen nu.
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