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På grund af Coronasituationen er vi som udgangspunkt nødt til at
bede om coronapas og tilmelding til alle arrangementer.

Torsdag, 16. september kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek
Ord fra Nord med Elsebeth Egholm
Elsebeth Egholm der er uddannet journalist, debuterede i
1999 med ”De frie kvinders klub”, en roman om fire veninder i
1980’erne og 90’erne. Siden har hun skrevet krimiserierne om
Dicte Svendsen og lægen Rina. Serien om Dicte blev til en TVserie med Iben Hjejle i hovedrollen.
I ”Som natten kender stjernerne”, går Egholm nye veje, da det
er er en kærlighedshistorie, der dog også indeholder opklaringsarbejde. Pianisten Malou Becks mor dør, og da hun sammen
med sin søster tømmer moderens lejlighed, dukker en æske med
uforklarlige effekter samt en gammel plade op. Malou rejser til
Frankrig for at finde en forklaring. Hendes opdagelser fører tilbage til 2. verdenskrig – og i Frankrig møder hun den amerikanske musiker Cody.
Elsebeth Egholm deltager i ”OrdFraNord. Litteraturfest i grænselandet” sammen med Hallgrímur Helgason, Caspar Eric og Niviaq Korneliussen. Forfatterne besøger bibliotekerne i Aabenraa,
Haderslev, Sønderborg og Flensborg fra den 15.-18. september.
Entré: 80 kr.
Tilmelding og betaling til aabenraabib.dk
Se udførligt program for hele
litteraturfestivallen på Bibliotekets
hjemmeside og i pressen.

Elsebeth Egholm

Torsdag, 28. oktober kl. 19.30 på Folkehjem
Nordisk fællessang med Simon Faber
Vi synger nordiske sange med Simon Faber
(tidligere overborgmester i Flensborg, senest
projektleder for Genforeningsfejringen 2020).
Simon Faber er cand. mag i musik og tysk og
har en diplomuddannelse i sang og korledelse
fra musikkonservatoriet i Århus. Desuden en
efteruddannelse i Organisation og Ledelse.
Med udgangspunkt i Højskolesangbogen vil Simon Faber causere over ligheder og forskelle i de nordiske landes traditioner for
fællessang. Kom og vær med i en spændende aften. Der serveres
kaffe mm. undervejs.
Entré: 100 kr. for medlemmer og 125 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest 25. oktober til Karen Margrethe Fink,
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21201932.

Mandag, 15. november kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek
Skumringstimen
Nordisk Litteraturuge har i år temaet ”Længsler og drømme i
Norden”. Udgangspunktet er Aalandsøerne, 100 året for selvstændighed.
Som vanligt slukkes det elektriske lys kl. 19.00 og vi samles i
skumringstimen i stearinlysets skær til højtlæsning og udfoldelse
af temaet for dette års bogvalg.
Anne Grete Jakobsen, tidligere bibliotekar på Aabenraa Bibliotek,
tager os med ind i længslerne og drømmene i Norden gennem
oplæsning fra Sally Salminens roman ”Katrina”.
Arrangeres i samarbejde mellem Aabenraa Bibliotek og Foreningen NORDEN Aabenraa.
Tilmelding senest 11. november til aabenraabib.dk
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Torsdag, 18. november kl. 16.00-18.00
i Billedsalen på Folkehjem
Foredrag med Hans Christian Davidsen
Hans Christian Davidsen holder foredrag med
udgangspunkt i sin nye bog om Emil Nolde.
Han skriver selv om sit foredrag:
”Hvad skal vi stille op med Noldes kunst?
Efter 1945 blev Emil Nolde gjort til et offer for
nationalsocialismen. Det var en offerfortælling,
som han selv byggede fundamentet til, men
som efterkrigstidens tyske politikere, forfattere, kunstkritikere og museumsfolk gav yderligere næring til. Fortællingen holder ikke længere. Nolde var ikke
blot medlem af nazistpartiet, han havde også antisemitiske synspunkter.
Så hvad skal vi stille op med Noldes kunst? Mens Tysklands forbundskansler Angela Merkel reagerede ved at tage Noldes kunst
ned fra væggene i kanslerkontoret, gik Slesvig-Holstens kulturminister Karin Prien den modsatte vej: Hun hængte Nolde op på
sit ministerkontor i Kiel, efter at Noldes dystre fortid i 2019 blev
dokumenteret videnskabeligt. En lille interessant detalje: Karin
Prien er jøde!
Hvorfor har vi ofte vanskeligt ved at skille mennesket og kunstneren fra hinanden?”
Kom og vær med til et spændende foredrag.
Arrangeres samarbejde mellem Sprogforeningen, Grænseforeningen, Aabenraa Bibliotek og Foreningen NORDEN Aabenraa.
Pris for deltagelse: 100 kr.
Tilmelding senest 12. november til www.aabenraa.bib.dk
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Lykke Friis har siden 2019 været direktør for
tænketanken Europa og har forud for det bestridt en masse poster i politik (klima- og energiminister, folketingsmedlem), som tysklandskorrespondent, prorektor ved Københavns universitet
og meget andet.
Altid engageret og altid aktuel i sine indlæg og foredrag.
Indholdet i foredraget d. 11. januar bliver annonceret nærmere
i løbet af efteråret.
Arrangeres i samarbejde med Frederiksklubben, Grænseforeningen, Sprogforeningen og Foreningen NORDEN Aabenraa
Entré incl. kaffe/te og kage: 200 kr.
Tilmelding senest 10. december til Karen Margrethe Fink,
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21201932.

Torsdag, 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, 17. marts i Billedsalen på Folkehjem
Foredrag og generalforsamling
Generalforsamlingen afholdes efter gældende vedtægter.
Forud for generalforsamlingen vil vi bede den nyvalgte borgmester i Aabenraa Kommune fortælle om kommunens visioner
for samarbejdet med de gamle venskabsbyer i Norge, Sverige,
Finland og Island.
Mere om generalforsamling og foredrag følger i Nyhedsbrev og
på Foreningen NORDEN Aabenraas hjemmeside.
https://aabenraa.foreningen-norden.dk
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Tirsdag, 11. januar 2022 kl. 14.30-17.00
i Kongesalen på Folkehjem i Aabenraa
Foredrag med Lykke Friis

Tirsdag, 3. maj kl. 19.00-21.00 i Billedsalen på Folkehjem
i Aabenraa
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 Norgestur i maj 2022. (Se omtale nedenfor).
Entré: 85 kr. for medlemmer af de to foreninger og 100 kr. for
ikke-medlemmer.
Bindende tilmelding kun sms til 4040 3810.
Betaling ved indgangen.

Onsdag-søndag, 25.-29. maj
5 dages tur til Hønefoss og Oslo
Den planlagte rejse til Norge som Aabenraa Kunst- og Musikforening og Foreningen NORDEN Aabenraa skulle have gennemført i Kristi Himmelfartsferien 2021, bliver nu endelig gennemført.
Det er en 5 dages tur, hvor vi besøger Aabenraas venskabsby Hønefoss og hovedstaden Oslo. Vi kører i bus til Hønefoss
via Hirtshals/Larvik onsdag d. 25. maj og videre til Oslo fredag
d. 27. maj. Hjemkomst til Aabenraa søndag d. 29. maj om aftenen. På turen skal vi opleve natur, kultur og kunst og i programmet er der både planlagte aktiviteter og tid til oplevelser på
egen hånd. Turen er fuldtegnet. Der er plads til 40 deltagere,
og hvis I ønsker at komme på venteliste, kan I skrive til kasserer
Povl Petersen: planeriet@mail.dk
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