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Kære medlem af Foreningen NORDEN
Det forgangne år var om noget præget af Corona krisens nedlukninger
– der var afbud til arrangementerne, og der var ingen rejser. Med
programmet for efteråret 2021 og foråret 2022 starter vi på en frisk.
Det er derfor glædeligt, at kredsens lokalafdelinger er kommet med
gode arrangementer og fine aktiviteter til det kommende program.
Det er der også brug for, da Corona tiden har lært os, at det nordiske
samarbejde ikke kan tages som en selvfølge. Det skal leves og plejes, og
det er, hvad Foreningen NORDEN står for.
Vi er samtidig blevet mere bevidste om, at dette folkelige arbejde er
en forudsætning for, at vi kan videre udvikle det nordiske samarbejde.
Det sker ikke, hvis Nordisk Råd og Ministerrådet er de eneste søjler, vi
læner os op ad. Diskussionen om Foreningen NORDENs rolle i det
21. århundrede blev der heldigvis sat fokus på før Corona året. Nu er
der brug for at tage bolden op igen.
Samtidig kommer vi ikke uden om at gøre os tanker om, hvorledes vi
kan øge Foreningen NORDENs medlemstal – få yngre medlemmer, men
mest af alt få medlemmer, som brænder for det nordiske samarbejde.
Det foreliggende program er en god mulighed for at få sat fart på en
sådan dialog.
God læsning!

Hilsen Anke Spoorendonk, kredsformand
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Sønderjyllands kreds

www.sjy.kreds.foreningen-norden.dk
v/Anke Spoorendonk, Achter de Möhl 35, D-24955 Harrislee
mobil: 0049 171 822 3512 • e-mail: anke.spoorendonk@ssw.de

følg os her

Lørdag, 21. august kl. 10.00-16.00
Repræsentantskabsmøde for Foreningen NORDEN
på Aabenraa Statsskole, Forstallé 14, 6200 Aabenraa
Program
9.00 - 10.00: Ankomst, registrering og kaffe/te mm.
10.00 - 11.00: Velkomst ved Landsformanden, Borgmester 		
		
Thomas Andresen og Lokalformanden for
		Foreningen NORDEN Aabenraa
		
Kulturindslag ved Aabenraa Musikskole og 		
		
Henrik Becker-Christensen, tidligere generalkonsul
		i Flensborg
11.00: 		
Repræsentantskabsmødets dagsorden
12.00 - 13.00: Frokost
13.00 - 16.00: Repræsentantskabsmødet, herunder valg af ny
		
Landsformand. Temadiskussion mm.
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Se nærmere på Foreningen NORDENs hjemmeside
http://foreningen-norden.dk

Torsdag, 30. september kl. 19.00-21.30				
Koncert med Rikke Thomsen
i Kongesalen på Folkehjem i Aabenraa

I april 2019 bragede Rikke Thomsen gennem lydmuren på klingende sønderjysk. Alene med sin guitar, sang hun om ikke at høre til,
om udlængsel og om hjemve – og siden er det kun gået fremad
for den unge sønderjyde. Den selvudgivne EP “Omve’n Hjemve” –
6 sange, der ramte Sønderjylland direkte i hjertekulen – spredte sig
hurtigt til hele landet. For EP’en fik Rikke som den yngste modtager
nogensinde, Modersmål Prisen 2019 for sin indsats for den sønderjyske dialekt, og foråret 2021 blev hun nomineret til “Årets Nye
Danske Navn” ved Gaffa Prisen.
D. 14. maj kommer Rikke Thomsens nye single “Ballade”, forløber
for et album der udkommer efteråret 2021. “Ballade” er en pop/rock
opsang. Lyrisk påtaler hun den jyske angst for ikke at turde indrømme hvordan man har det. På sønderjysk siger man “nu giver det
ballade” når en situation spidser til – og her vælger Rikke at bruge
udtrykket for at sige: nu kommer sandheden endelig på bordet.
Samtidig ønsker hun at udfordre ved at synge på sit modersmål
og på den måde bidrage til debatten om sprog, ophav og identitet.
Sangene er en stille opsang og cadeau til dem og det, hun kommer
fra. Guitarspillet er stærkt og gennemtænkt og indkapsler sangene
på særlig fornem vis i en pop/rock/folk tradition, der bliver helt sin
egen, når først hun sætter jackstikket i guitaren. Hendes underspillede historiefortælling og lune humor er en central del af en
live oplevelse med Rikke Thomsen.
Pris: 170 kr. for koncert og kaffe/te med kage.
Øl/vand kan købes før koncerten.
Tilmelding senest 20. september til Karen Margrethe Fink:
karenmargrethefink@gmail.com eller sms 21201932.
Bemærk der er kun plads til 200 tilhørere.
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Torsdag, 7. oktober kl. 17.00-21.30
Kredsmøde for medlemmer af Sønderjyllands Kreds
på Folkehjem i Aabenraa

Vi starter med en rundvisning ved Borgmester Thomas Andresen i
Genforeningsparken ved Folkehjem. Tager ca. 1 time.
Derefter middag med en ret + en genstand (øl, vand) og kaffe/te
med kage.
Mødets hovedtema er en 380 graders revision af strukturen og
organiseringen af Foreningen NORDEN og visionstanker for Foreningen NORDENs fremtid. Den nyvalgte landsformand for Foreningen
NORDEN vil deltage sammen med medlemmer af arbejdsgruppen
nedsat af Landskontoret.
Pris: 250 kr.
Tilmelding til din lokalforenings formand senest torsdag 30. september.
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Onsdag, 6. april 2022 kl. 17.00-21.30 kl. 17.00-21.30
Kredsgeneralforsamling for medlemmer af
Sønderjyllands Kreds afholdes i Rødekro
Program
17.00-18.00:
		
		
		

Omvisning på Museum Sønderjyllands Bevarings- 		
og Læringscenter, Voldbrovej 5, Brunde, Rødekro.
Centret som rummer spændende genstande og
effekter fra museerne i Sønderjylland åbner først
i foråret 2022, så nærmere om programmet følger.

Se mere om Centret her: https://msj.dk/bevarings-og-laeringscenter/
18.30:
19.30:

Middag på Rødekro Kro, Vestergade 2, 6230 Rødekro.
Generalforsamling.

Pris: 215 kr. for en ret mad incl. en øl/vand og kaffe m. kage.
Tilmelding til din lokalafdelingsformand senest 31. marts.

Mandag, 29. august kl. 18.00 i Emanuel,
Tøndervej 38 A, 6780 Skærbæk
Kredsmøde for alle medlemmer fra alle foreninger
i kreds Sønderjylland

Emanuel er Skærbæks Kultur- og Forsamlingshus og en tidligere
kirke. Ved mødet vil Emanuels formand Tove Tersbøl fortælle lidt om
Emanuels interessante historie, fra kirke til kultur- og forsamlingshus. Prisen for deltagelse i mødet er 175 kr., som dækker spisning –
varm mad og kaffe. Drikkelse betaler man selv.
Tilmelding til jeres lokalformand senest den 20. august.
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Haderslev-Frøs Herred HFH

www.haderslev.foreningen-norden.dk
v/Peder Columbus Moesgaard, Skolekobbel 36, 6510 Gram
tlf. 2892 5942 • e-mail: pcmoesgaard@gmail.com
følg os her

Foreningen NORDENs læsekreds i Gram kl. 19.00-21.00
afholdes i Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, Gram

Datoerne for læsekredsen i efteråret 2021 er:
27. september, 25. oktober og 22. november,
og i foråret 2022: 10. januar, 14. februar og 14. marts.
Lise Witthøft leder igen læsekredsen i den kommende sæson og
kan kontaktes på tlf. 28921709, hvis man er interesseret.

Læsekreds Haderslev-Frøs Herred i Haderslev

Læsekredsen starter i september med ny kontaktperson.
Interesserede der gerne vil med i læsekredsen, kan ringe til den nye
tovholder Vagn Heckmann, som kan kontaktes på tlf. 74 52 27 65.
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Onsdag, 1. september
Generalforsamling på Gram Fritidscenter, Stadionvej 15, Gram
Kl. 18.30: Fælles spisning og kaffe/te
Kl. 19.30: Generalforsamling ifølge vedtægterne
Tilmelding senest 26. august til Peder Moesgaard
på mail: pcmoesgaard@gmail.com eller ring: 2892 5942

Tidligere generalkonsul Henrik BeckerChristensen, Flensborg, kommer og taler
over emnet Diplomat i grænselandet.
Mødet holdes i Møllerens Hus, Tørning
Mølle, Vojens.
Mødet holdes sammen med Historisk
Samfund for Sønderjylland Haderslev kreds.
Tilmelding til Svend-Erik Ravn,
tlf. 4035 8548 senest 14. september.

Foto: visithaderslev.dk

Mandag, 20. september kl. 14.30
på Tørning Mølle,Tørningvej 6, Vojens
Foredrag

Søndag-lørdag, 3. - 9. oktober
Nordisk Kulturuge på Rødding Højskole

Endnu engang afholdes Nordisk Kulturuge på Rødding Højskole.
Kurset er UDSOLGT, men kontakt evt. højskolen for mulighed for
at deltage i enkelte af arrangementerne.
Se hele programmet og kontaktoplysninger på Rødding Højskoles
hjemmeside:
https://www.rhskole.dk/korte_kurser/nordisk-kulturuge/
https://www.rhskole.dk/
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Sydslesvig

www.sydslesvig.foreningen-norden.dk
v/Anke Spoorendonk,
Achter de Möhl 35, D-24955 Harrislee
tlf. +49 171 822 3512
e-mail: anke.spoorendonk@ssw.de

følg os her

Vis hensyn i disse coronatider:
Derfor beder vi om tilmelding til de kommende arrangementer.
Desuden er vi desværre nødt til at tage forbehold for, om alle
arrangementer kan gennemføres som planlagt.
Ændringer vil fremgå af KONTAKT-siderne i Flensborg Avis.

Tirsdag, 24. august kl. 19.00 på Flensborghus (Store Sal),
Norderstr. 76, Flensborg
Generalforsamling for Foreningen NORDEN i Sydslesvig

Generalforsamlingen gennemføres efter gældende regler.
Betinget af ”corona-situationen” vil der ikke være nogen servering. Det venter vi med til næste års generalforsamling.
Vi har bedt SSFs formand, Gitte Hougaard-Werner, om at være
ordstyrer til mødet. Vi har endvidere bedt hende om at komme med et lille oplæg om, hvordan SSF har klaret sig igennem
corona-tidens nedlukninger – og om, hvilken lære vi har kunnet
drage af det sidste års tid.
Tilmelding til generalforsamlingen til:
anke.spoorendonk@ssw.de senest den 23. august.

Ord Fra Nord
Litteraturfest i grænselandet
Fredag, 17. september kl. 17.00
på Flensborg Bibliotek,
Norderstr. 59, Flensborg
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med Hallgrímur Helgason og
Elsebeth Egholm.
Entré: 10 €

Elsebeth Egholm

Lørdag, 18. september kl. 14.00 på Flensborg Bibliotek

med Niviáq Korneliussen og Caspar Eric.
Entré: 10 €
Se hele program i bibliotekets programhæfte for efteråret
(inkl. oplysning om entré). Tilmelding via Flensborg Bibliotek.

Torsdag, 28. oktober kl. 17.00 på Danevirke Museum
Ochsenweg 5, 24867 Dannewerk
Verdensarv i NORDEN
Vi bliver budt velkommen af museumsleder Lars Erik
Bethge. Derefter vil vi få et oplæg til arbejdet med
kulturarvsprojektet ”Danevirke og Hedeby” og en
introduktion til de nye museumsplaner.
Vi satser på, at vi kan byde på en håndmad og drikkevarer til indkøbspris.
Tilmelding til anke.spoorendonk@ssw.de
senest den 25. oktober.

Mandag, 15. november kl. 18.00
på Flensborg Bibliotek
Skumringstimen

Kl. 17.30 begynder vi aftenen med at spise
nordisk inspireret mad.
Kl. 19.00 slukkes det elektriske lys og årets
tekst læses.
Da vi i 2021 markerer 300 året for Hans Egedes ankomst til Grønland, vil Mette Lausten,
børnebibliotekar ved Flensborg Bibliotek,
derefter fortælle om sin tid i Grønland og
de udfordringer, det moderne Grønland står
over for.
Entré for spisning: 8 € • Tilmelding til anke.spoorendonk@ssw.de
Tilmelding til biblioteket på tlf. +49 461 86970 eller
deb@dcbib.dk senest den 12. november.
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Lørdag-søndag, 27.-28. november på Christianslyst
Nottfeld, Süderbrarup
Jul i Norden

Ung som gammel mødes traditionen tro til nordisk julehygge på
Kursuscentret Christrianslyst. Vi synger julesange (hvis vi må),
laver dekorationer, hygger, spiser god, nordisk julemad og går på
opdagelse i naturen. Fra midten af oktober kan programmet ses
på www.sydslesvig.foreningen-norden.dk • Tilmelding via DGI.

Fredag, 17. december kl. 16.00 på Flensborg Bibliotek
Lucia, Lyspiger og Lussekatter

Vi slutter året med Duborg-Skolens lyspiger og inviterer til gløgg
og lussekatter. Desuden vil Winnie Frederiksen, som har skrevet
flere hobbybøger, hjælpe med at lave ting af gamle bøger. Mens
der laves kreativ bogfoldning ved bordene, vil vi fortælle om den
svenske tradition med lussekatter til Lucia og glæde os over lyspigerne. Fri entré.
Tilmelding til gløggen: anke.spoorendonk@ssw.de
senest den 15. december.
Tilmelding til bogfoldningen via Flensborg Bibliotek.
Gløgg og lussekatter kan købes.

Tirsdag, 18. januar 2022 kl. 19.00 på Flensborg Bibliotek
Annette Hoff: Den Danske Vinhistorie
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Annette Hoff er Seniorforsker og dr.phil hos Den gamle By i
Aarhus. Hun forsker, skriver bøger og holder foredrag om dansk
kulturhistorie og har blandt andet udgivet Nydelsesmidlernes
Danmarkshistorie. I den Danske Vinhistorie går Annette Hoff på

jagt efter fortællingerne om danskernes forhold til vin fra middelalderen og helt op til
i dag. Øresundstolden
er en af hovedkilderne
til den danske vinhistorie. I mere end 400
år registreredes og fortoldede alle handelsskibe, der passerede Øresund. Det illustrerer den danske vinhistories nordiske dimension. Annette Hoff har fået stor ros for sine bøger om vinens
og nydelsesmidlernes historie. Der bliver noget at se frem til!
Entré: 7 €
Tilmelding til anke.spoorendonk@ssw.de senest den 14. januar.

Tirsdag, 29. marts kl. 19.00 på Duborg-Skolen,
Ritterstr. 27, Flensborg
Generalforsamling for Foreningen NORDEN i Sydslesvig

Vi mødes kl. 19.00, hvor vi har bedt Duborg-Skolens nye rektor
Heino Aggedam fortælle om, hvordan det har været for ham at
komme til Flensborg som ”ny” Sydslesviger.
Kl. 19.30 starter generalforsamlingen.
Tilmelding til aftenen: anke.spoorendonk@ssw.de
senest den 25. marts.

Juni 2022
”Vi synger sommeren ind” i Bibliotekets gård
Norderstr. 59, Flensborg

Coronakrisen tvang os i 2020 til at give afkald på mange arrangementer, også på premieren på vores ”Nordisk Midsommar”.
Det vil vi gerne rette op på ved et arrangement, som ligner. Vi
vil gerne ”synge sommeren ind”! Nærmere informationer følger.

Juni og juli 2022

Nærmere informationer følger!
Vi planlægger at deltage I årets Venskabsbystævne, som i 2022
afholdes af vore venner i Holmestrand. Rejsen til Island må vi
på grund af manglende deltagelse desværre helt aflyse.
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Sønderborg/Gråsten

www.sonderborg.foreningen-norden.dk
v/Anna Birgitte Gautier,
Ørstedsgade 81, 6400 Sønderborg
tlf. 2164 6241 • e-mail: annabirgitte@gautier.dk

følg os her

Da det ikke på nuværende tidspunkt vides hvordan coronasituationen udvikler sig, er det nødvendigt at kræve coronapas
ved indgangen til alle arrangementerne. Desuden er forhåndstilmelding indført.

Vi har læsekredsaftner på Knøs Gård kl. 19.00

på følgende tirsdage:
12. oktober, 9. november, 18. januar 2022, 1. marts.
Vi læser i år danske romaner, som vi låner på biblioteket.
Tilmelding hos Thora Nissen, tlf. 7447 1419, mobil: 2160 0219,
mail: thnissen@post10.tele.dk eller hos Jens Peter Thestrup,
Bjørnemosen 18, tlf. 2344 9104, mail: jenspeter@thestrup.net
Første bog bliver Tabita af Iben Mondrup.
Den afhentes hos Jens Peter Thestrup efter d. 9. september.

Lørdag, 2. oktober kl. 14.00
Eftermiddagstur til Ketting kirke
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Vi mødes ved Ketting kirke kl. 14.00, hvor Jenny Skovmand viser
kirken frem og fortæller om kirkens historie.
Den har bl.a. været domkirke,
da Als og Ærø en overgang var
et selvstændigt stift.
Jenny spiller gerne på kirkens
orgel, hvis vi har lyst til at synge en salme eller to. Vi har fået
lov til at drikke kaffe med kage
til i det fine sognehus.
Efter kaffen går vi en tur i Ketting, hvor vi kan kikke ind til den
tidligere bispegård og få et blik
ind i den store præstegårdsEftermiddagstur til Ketting kirke
have, hvor Jenny er vokset op.

Entré: 50 kr. for medlemmer og 75 kr. for andre.
Tilmelding senest d. 13. september til Anna Birgitte Gautier,
tlf. 2164 6241, mail: annabirgitte@gautier.dk
Betaling ved tilmelding til Andelskassen konto nr.: 5953 - 1194153.

Tirsdag, 26. oktober kl. 19.00
i Ahlmannsparken i Gråsten
Grønlandsaften m/ foredrag
om Østgrønland

Distriktssygeplejerske Bodil Glenshøj
fortæller om og viser billeder fra sine
3 år i Tasiilaq i Østgrønland. Levevilkårene i Østgrønland var barske, og
desværre har tingene ikke ændret sig Grønlænderkoret ULO
ret meget siden Bodil Glenshøj var
deroppe.
Entré, kaffe og kage: 60 kr. og 80 kr. for ikke-medlemmer.
Arrangeret i samarbejde med Grønlænderforeningen ”ULO”.
Tilmelding senest d. 19. oktober til Jette Langballe, tlf. 5194 8549.

Tirsdag, 16. november kl. 19.00 på Knøs Gård
Rundt om Gade med Munks duo

Aftenen med Munks Duo byder på en fortælling om Niels W.
Gade, som er en af de mest betydende komponist i Danmark
og noget om hans samtid. Naturligvis kommer der også nogle
dejlige eksempler på hans og andres musik. Munks Duo består
af Inge og Karsten Munk. Inge spiller violin og Karsten klaver.
Ved arrangementet spiller de både sammen og hver for sig, og
ingen får lov at være passive, da der også er nogle fællessange.
Der er grund til, at man kalder Gades tid for Guldalderen, en tid
hvor både musik og billedkunst blomstrede.
Entré inkl. et glas vin, kaffe og kage: 70 kr. og 100 kr. for ikkemedlemmer.
Tilmelding senest d. 9. november til Anna Birgitte Gautier,
tlf. 2164 6241.
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Tirsdag, 25. januar 2022 kl. 19.00 på Knøs Gård
”Kunsten Oplevet” af Vera Rahbek
kunstner, cand.phil i dansk og åndelig vejleder:

”Kunsthistorie, kunstviden, kunstkritik mm. lærer man fx på
universitetet. Det er en hovedviden. At opleve kunst sker med
sanserne, med kroppen. Den bedste kunstforståelse og kunstkritik opnås med at kombinere de to. Hjertet og hjernen.”
Foredragsholderen lægger hovedvægten på sin egen kunst og
kommer ind på organisk minimalisme og skabelsesmyter og om
at skabe.
Kom og få indblik i hvordan vi oplever kunst og hvordan vi kan
få en bedre verden gennem kunsten og oplevelsen af kunst.
Entré inkl. kaffe og kage: 60 kr. og 80 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest d. 18. januar til Bente Kreilgaard, tlf. 2462 4313.

En søndag i februar kl. 14.00 i Broagersalen
Afstemningsfest

Flere oplysninger bekendtgøres senere i dagpressen.

Tirsdag, 15. marts kl. 19.00 på Knøs Gård
Anna Birgitte Gautier fortæller om sin
barndom og skoletid i Nigeria

- 500 km fra forældrene.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Entré, kaffe og kage: gratis for medlemmer og
50 kr. for andre.
Tilmelding senest d. 8. marts til Tove Larsen,
tlf. 2164 6657.

Anna Birgitte med
familie i Nigeria
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Onsdag, 20. april kl. 19.00 på Knøs Gård
Fællessangaften

Karen Hanne Munk vil komme og introducere os til den ny udgave af Højskolesangbogen. Vi får lært nye sange og kommer
også til at synge nogle af de sange vi kender. Alt sammen for fuld
udblæsning.
Medbring gerne din egen sangbog, hvis du har den nyeste udgave.
Entré, kaffe og kage: 60 kr. og 80 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest d. 13. april til Bente Kreilgaard, tlf. 2462 4313.

Lørdag d. 21. maj kl. 13.00
Besøg på Industrimuseum Kupfermühle

Dette hammerværk til metalforarbejdning, blev opført af Kong
Christian d. 4. i ca. 1600. Siden voksede det og blev et af de
største industrianlæg i Slesvig og det danske kongerige bl.a.
forarbejdedes kobber fra minerne ved Røros.
Vi får en 1 ½ time lang rundvisning og herefter kaffe og kage på
caféen i tårnet.
Pris: 100 kr. og 120 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding og evt. ønske om samkørsel senest d. 10. maj til
Anna Birgitte Gautier, tlf. 2164 6241 eller
Jette Langballe, tlf. 5194 8549.
Betaling ved tilmelding til Andelskassen konto nr.: 5953 – 1194153.

Start juni 2022: Busrejse under planlægning

Mere info hos Anna Birgitte Gautier mobil: 2164 6241 eller
mail: annabirgitte@gautier.dk

September 2022: 2 dages tur til Henne Mølle Å Badehotel
Mere info hos Jette Langballe, mobil: 5194 8549 eller
mail: jette.langballe@bbsyd.dk
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Tønder
v/Tage Sørensen, Møllevej 5, 6780 Skærbæk
tlf. 7475 2305 • mobil 2393 4988
e-mail: nordentst@gmail.com

følg os her

Læsekreds i Medborgerhuset, Østergade 64A, Tønder
Forventes at starte første tirsdag i september kl. 14.00-16.00
v/ Dorthe Rødgaard – mail: dr@bbsyd.dk – tlf. 7472 3577
Nye bøger og datoer fastsættes senere.

Foreningen NORDEN Tønder planlægger et arrangement
i efteråret 2021

Dette arrangement annonceres senere, når aftalen med foredragsholder er på plads. Hold øje med pressen og hjemmesiden.

Torsdag, 30. september kl. 19.00 - 21.30
Koncert med Rikke Thomsen på Folkehjem i Aabenraa

Arrangeret af de 5 lokalafdelinger i Foreningen NORDEN Sønderjylland. Se beskrivelsen af koncerten og oplysning om pris og tilmelding på s. 5.

Torsdag, 10. februar 2022 kl. 18.30
i Emanuel		
Afstemningsfest med spisning / kaffe

18

Aftenen byder på indslag fra foredragsholder Sven-Erik Ravn om bl.a. de søn-derjyske ”Besserwissere”. Desuden kommer
Kulturhus Emanuel
der afstemnings-tilbageblik, fællessang
og korsang ved Skærbæk Egnskor m.m.
Aftenen er i samarbejde med Historisk Forening, Grænseforeningen, Foreningen Emanuel og Foreningen NORDEN.
Pris: 180 kr. for entré, karbonade med ærter og gulerødder,
kaffe og brø’tårt.
Køb billetter senest 5. februar på www.kulturhus-emanuel.dk

Mandag, 7. marts kl. 19.00 i Cafeen, Tønder Medborgerhus,
Østergade 63, 6270 Tønder
NORDEN Tønder inviterer til Generalforsamling
NORDEN er vært ved kaffe med kage. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Søndag, 20. marts kl. 9.30-16.00
Højskoledag i Kulturhus Emanuel med 3 foredrag
Temaet for højskoledagen er Genforeningen.

Formanden for Den Nordslesvigske Kvindeforening, Henriette
Jessen fortæller om foreningens historie og virke fra 1907 til i
dag.
Frode Sørensen er født og opvokset i Toftlund. Han er formand
for Sprogforeningen, tidligere skatteminister og tidligere byrådsmedlem i Sønderborg m.m. Han er en glimrende fortæller og
holder foredraget: ”I.P. Nielsen 1873-1952 – Sønderjylland fra
Genforeningen til retsopgøret”.
Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio,
spiller tidens musik på den gamle grammofon fra 1920. Desuden
fortæller han om, hvordan den sønderjyske genforening prægede Roskildes foreningsliv. Sin viden har han fra læsning af
gamle Roskilde Dagblade fra genforeningsårene.
Arrangementet er et samarbejde mellem Grænseforeningen,
Historisk Forening, Tidens Kvinder, Emanuels Cafe og Foreningen NORDEN Tønder.
Morgenkaffe, morgensang, frokost og kaffe.
Billetter: 375 kr. alt inkl. på: www.kulturhus-emanuel.dk
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Onsdag-søndag, 6.-10. juli
Venskabsbystævne i Skærbæk

Besøg fra NORDEN i Vimmerby, Ölfus-Thorlakshöfn og MossRygge. Hvis du er interesseret i at have gæster boende under
venskabsbystævnet, må du gerne kontakte et bestyrelsesmedlem allerede nu. Se bestyrelsens medlemmer på Foreningen
NORDENs hjemmeside.
Ret til ændringer forbeholdes.
I år får I kun programmet pr. mail.
Da det er 1. år vi kun sender det pr. mail, kan vi tilbyde at sende
en folder med posten. Hvis det ønskes, skal I kontakte foreningen
på mailadressen nordentst@gmail.com
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Aabenraa

www.aabenraa.foreningen-norden.dk
v/Karen Margrethe Fink, Varnæsvej 54, 6200 Aabenraa
tlf. 2120 1932 • e-mail: karenmargrethefink@gmail.com
BEMÆRK:
Kredsmøder og kredsgeneralforsamlinger +
repræsentantskabsmøde se s. 4-7.

følg os her

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
www.aabenraabib.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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Foto: ft.dk

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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Nordisk Info

www.nordisk-info.de
v/ Eva Ritter, Norderstr. 59, D-24939 Flensburg
tlf. +49 461 8697-111 • e-mail: nordisk-info@nordisk-info.de

følg os her

Foto: Les Kaner

Torsdag, 9. september kl. 19.00 på Flensborg Bibliotek
Iben Mondrup og Grønland

Iben Mondrup fortæller, hvordan hun blev forfatter, og om sin opvækst i Grønland. Hun er
født i København, men flyttede som treårig
med sin familie til Grønland, hvor hun boede i
blandt andet Godhavn (Qeqertarsuaq), indtil
hun som attenårig rejste til Danmark for at gå
på Kunstakademiet. De to ting er tæt forbundne. Iben Mondrup viser billeder fra sin barndom
i Godhavn og kommer med betragtninger om
samfundsforhold i Grønland, og i forbindelse
med Tabita også om familieforhold dengang og nu. Mondrup
debuterede i 2009 og slog igennem med romanen Godhavn,
som fik DR Romanprisen i 2015. I den selvstændige fortsættelse
Karensminde fra 2016 møder vi familien fra Grønland 20 år
senere, da de fem familiemedlemmer er flyttet til Danmark.
Romanen vandt Blixenprisen 2017 for årets skønlitterære udgivelse. Vi er brødre er den tredje og sidste roman om familien
fra Godhavn, hvori historien om far Jens’ barndom i efterkrigstidens Frederikshavn fortælles.
Entré: 7 € • Køb billet på forhånd.

Fredag, 17. september 2021 kl. 17.00 og
lørdag, 18. september kl. 14.00 på Flensborg Bibliotek
Ord Fra Nord - Litteraturfest i grænselandet

Den 17. september med Hallgrímur Helgason og Elsebeth Egholm.
Entré: 10 €
Den 18. september med Niviáq Korneliussen og Caspar Eric.
Entré: 10 €
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Se hele program i bibliotekets programhefte for efteråret.
Tilmelding via Flensborg Bibliotek.

Onsdag, 27. oktober kl. 16.00-18.30 på Flensborg Bibliotek
Temadag Færøerne

Dette bliver Nordisk Infos sidste arrangement. Vi afslutter med
vores traditionelle nordiske kulturdag. Vi inviterer til et eftermiddagsmøde med kultur og viden om Færøerne.
Programmet vil byde på to foredrag:
Sjúrður Skaale, journalist, skuespiller,
sanger og medlem af folketinget. Han vil
på humoristisk vis fortælle, hvad det vil sige at være færing.
Ivy Möller-Christensen, prof. em. i dansk litteratur, fortæller om
Jóanes Nielsens lyriske forfatterskab. Jóanes Nielsen er en af de
mest kendte og vigtigste færøske forfattere for tiden.
Hvis corona-situationen tillader det i oktober, vil vi efter programmet byde på en lille forfriskning og benytte lejligheden til at sige
tak til alle som har støttet op omkring det nordiske og kontoret.
Gratis.
Tilmelding sker via: eri@nordisk-info.de
Foto: digital commons

Tak og farvel!
Siden 1997 har Nordisk Info informeret om det nordiske samarbejde
og formidlet nordisk kultur i det dansk/tyske grænseland. Dette skete
gennem en række projekter og arrangementer som festivaler, foredrag,
konferencer, temadage og kunstudstillinger.
Med udgangen af året 2021 indstiller Nordisk Info sit arbejde.
Beslutningen er en konsekvens af Sydslesvigudvalgets gradvise nedskæring af tilskuddet til Nordisk Info over de næste to år og en varslet
indstilling af støtten efter 2022.
Bestyrelsens medlemmer beklager dette nødvendige skridt, der vil
betyde en tabt relation i mindretallet og manglen på en vigtig forbindelse mellem Sydslesvig og Norden. Nordisk Info bliver det sidste af de
8 nordiske informationskontorer, der lukker.
Bestyrelsen og medarbejderne takker for det gode samarbejde med
Foreningen NORDEN Sønderjyllandskreds og Foreningen NORDEN Sydslesvig gennem mange år!
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Medlemskab af Foreningen NORDEN

Du kan blive medlem af foreningen ved at kontakte din lokalformand/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			
• Skoler med under 100 elever

495 kr. pr. år
200 kr. pr. år

• Biblioteksmedlemskab		

395 kr. pr. år

