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Kære medlem af Foreningen NORDEN
Tag godt imod programmet for det kommende års arrangementer i
Foreningen NORDEN. Det giver et spændende billede af arbejdet i vore
sønderjyske lokalafdelinger, og det er der grund til at glæde sig over.
Men som nævnt på kredsens generalforsamling i Rødekro, står det desværre ikke lige godt til alle steder. Lokalafdelingen Haderslev-Frøs Herred er vakant, og selvom gode kræfter forsøger at få liv i arbejdet, er
det stadig vanskeligt at se, hvordan vi kommer videre. Derfor er det
vigtigt at understrege, at de enkelte lokalforeningers arrangementer
står åbne for alle medlemmer af Foreningen NORDEN. Alle er velkomne
til at deltage der, hvor de gerne vil være med. Det gælder ikke mindst
for vore medlemmer i Haderslev-Frøs Herred. Samtidig håber jeg på
kredsens vegne, at der vil være bred opbakning til de to kredsarrangementer, som er planlagt til at ligge i henholdsvis Skærbæk og Ballum.
Også her er der grund til at styrke Foreningen NORDENS arbejde.
God læsning!

Hilsen Anke Spoorendonk, kredsformand

INDHOLD
Sønderjyllands kredsbestyrelse				
2
Kredsens indlæg					
3
Sønderjyllands kreds					
4
Lokalafdelingernes aktiviteter
Haderslev-Frøs Herred HFH			
8
Sydslesvig						10
Sønderborg/Gråsten					16
Tønder							20
Aabenraa						23
Medlemskab af Foreningen NORDEN			28

Sønderjyllands kreds

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

følg os her

Foto: hcgabelgaard

Mandag, 29. august kl. 16.30
Kredsmøde for alle medlemmer fra alle lokalforeninger
i Kreds Sønderjylland

Vi mødes kl. 16.30 ved Marsk Tower, Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk
– ved 20 tilmeldte kan vi komme op i Tårnet for 75 kr. efterfølgende
rundvisning i Marsk Camp.
Kl. 18.00 er der spisning og møde i Emanuel, Tøndervej 38 A, Skærbæk.
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.
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Prisen for besøg i Marsktårnet og rundvisning i Marsk Camp +
deltagelse i mødet: 250 kr.
Prisen for deltagelse i mødet alene er 175 kr., som dækker spisning
– varm mad og kaffe. Drikkevarer betaler man selv.
Tilmelding til jeres lokalformand senest den 20. august og aftal evt.
samkørsel.

Tirsdag, 23. november kl. 19.00-22.00				
En aften om klimakrisen og dens konsekvenser
på Klægager, Den Gamle Digegreves Gaard, Østerende 13,
Ballum, 6261 Bredebro

Foredrag ved Professor i Klimaforandringer ved SDU, Sebastian Mernild og bæredygtigt sønderjysk kaffebord med introduktion ved Ruth
Lorenzen, som også fortæller om det historiske sted, Klægager.
Sebastian Mernild vil give jer en indflyvning til de klimaforandringer vi
har set over tid, men også hvad vi forventeligt vil se af forandringer i
årtierne der kommer.
Mernild siger om klimakrisen: ”Det er utvetydigt, at menneskelig indflydelse har opvarmet klimasystemet, og at udbredte og hastige klimaforandringer har fundet sted. Den globale overfladetemperatur
var 1,09°C højere i 2011–2020 end 1850–1900, hvor menneskeskabte
årsager har ændret overfladetemperaturen med 1,07°C. Hvert af de
sidste fire årtier har været varmere end noget foregående årti siden
1850. For hver halve grad den globale opvarmning stiger yderligere,
vil der være stigninger i temperaturekstremer, intensitet af kraftig
nedbør og alvorlig tørke.”
Tilmelding til egen lokalafdeling senest 20. november.
Pris for foredrag og sønderjysk kaffebord: 200 kr.
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Tirsdag, 18. april 2023 kl. 17.00-21.30
Kredsgeneralforsamling for medlemmer
af Sønderjyllands Kreds i Multikulturhuset,
Nørre Havnegade 15, 6400 Sønderborg
Program
17.00 - 18.00:
		
18.00 - 19.00:
19.00 - 20.30:
		
20.30 - 21.30:

Rundvisning i Multikulturhuset, som består af det
gamle Ewers Pakhus tilføjet en ny, moderne bygning
Aftensmad på Café Kjukken, Multikulturhuset.
Point of view – Alsik: Fantastisk udsigt over
Sønderborg og omegn!
Generalforsamling i lokale M3.3 i Multikulturhuset

Pris: 250 kr. for en ret mad inkl. en øl/vand og kaffe m. kage.
Tilmelding til din lokalafdelingsformand senest 11. april.
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Lørdag, 13. maj i Viborg
Repræsentantskabsmøde i Foreningen NORDEN
Nærmere oplysninger følger i løbet af efteråret.

Torsdag, 31. august kl. 17.00-21.00 på Arwos,
Forsyningsvej 2, 6200 Aabenraa
Kredsmøde for alle medlemmer i Kreds Sønderjylland
Kl. 17.00 - 19.00:
Rundvisning på Arwos’ genbrugsplads og sorteringshal, hvor vi vil
lære nyt om affaldshieraki, forskellen mellem genbrug og genanvendelse og hvad ”tingene så bliver
til”. Efterfølgende spørgsmål og svar i Arwos’ kantine.

Kl. 19.00 - 21.00:
Spisning og kredsmøde. Der serveres smørrebrød og sodavand. Kaffe
og rundvisning er gratis. Pris for smørrebrød og sodavand kommer
senere.
Vi håber, mange medlemmer af Foreningen NORDEN vil være nysgerrige efter at vide hvad affaldssortering betyder for vores klima og
miljø.
Tilmelding til egen lokalafdeling eller til Karen Margrethe Fink,
karenmargrethefink@gmail.com senest 25. august.
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Haderslev-Frøs Herred HFH
www.haderslev.foreningen-norden.dk

følg os her

Haderslev-Frøs Herred lokalafdeling er pt vakant, da det ikke lykkedes at vælge en ny bestyrelse i 2021.
Landskontoret administrerer pt afdelingen og Sønderjyllands Kreds
sørger for at medlemmerne i Haderslev - Frøs Herred får tilbud om
at deltage i alle arrangementer i de 4 andre lokalafdelinger i Foreningen NORDEN i Sønderjyllands Kreds.
Alle medlemmer i Haderslev – Frøs Herred vil få det nye program
tilsendt med posten. Programmet lægges også på hjemmesiden.
Ved spørgsmål kan I kontakte kredsformand Anke Spoorendonk,
anke.spoorendonk@ssw.de
Der er fortsat to nordiske læsekredse i Haderslev- Frøs Herred.

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

Datoerne for læsekredsen i efteråret 2022 er:
29. september, 24. oktober og 28. november,
og i foråret 2023: 23. januar, 27. februar og 27. marts.
Lise Witthøft leder igen læsekredsen i den kommende sæson og
kan kontaktes på tlf. 28 92 17 09, hvis man er interesseret.

Læsekreds Haderslev-Frøs Herred i Haderslev

Læsekredsen starter i september med Vagn Heckmann som leder
og tovholder.
Interesserede der gerne vil med i læsekredsen, kan ringe til Vagn
Heckmann som kan kontaktes på tlf. 74 52 27 65.
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Desuden vil vi anbefale alle medlemmer i Haderslev - Frøs Herreds
lokalafdeling at deltage i følgende tilbud:

Nordisk litteraturfest i Grænselandet med OrdFraNord
Torsdag, 15. september kl. 19.00-21.00
i Vojens Kultur- og Musikhus, Vestergade 20, Vojens

Anne-Cathrine Riebnitzsky kan opleves.
Arrangeret af Vojens Bibliotek.
Se nærmere om forfatteren, tilmeldingsmuligheder og pris
for deltagelse på Haderslev Bibliotekernes hjemmeside
https://haderslevbibliotekerne.dk/arrangementer

Nordisk Kulturuge på Rødding Højskole
i dagene 1. til 7. oktober
Igen i år er Rødding Højskole og Foreningen NORDEN gået sammen om at arrangere Nordisk Kulturuge i starten af oktober.
Kurset plejer at være velbesøgt og programmet er alsidigt og
spændende med både sang og musik og foredrag om litteratur
og historie og meget mere. Se nærmere på Rødding Højskoles
hjemmeside
https://www.rhskole.dk/korte_kurser/nordisk-kulturuge/
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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

Tirsdag, 13. september kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek,
Norderstr. 59, Flensborg

Anne-Cathrine Riebnitzsky og
Jógvan Isaksen
Entré: 10 €
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
Foreningen NORDEN i Sydslesvig
Forsalg på Flensborg Bibliotek

Torsdag, 15. september kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59

med Karin Smirnoff og
Merete Pryds Helle
Entré: 10 €
Arrangører: Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, Foreningen NORDEN
i Sydslesvig
Forsalg på Flensborg Bibliotek
Se hele programmet
i bibliotekets programhæfte for efteråret 2022.

Lørdag, 17. september kl. 13.00
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
BordFraNord
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Karin Smirnoff

Vi afslutter årets litteraturfest med foredrag og smagsprøver. Vores
gæst er professor Arne Astrup, Københavns Universitet, som i årevis har beskæftiget sig med udviklingen af Ny Nordisk Hverdagsmad.
Forskning viser, at denne nordiske kost er lige så sund og lækker
som middelhavskosten. Ny Nordisk Hverdagsmad – Året rundt er en

kogebog med opskrifter, hvor nordiske råvarer er
kerneelementet. Opskrifterne passer til de fire årstider, som vi er så heldige at have her i Norden. Efter
foredraget bliver der serveret smagsprøver på nordisk mad. Læs mere på www.dcbib.dk
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig,
Foreningen NORDEN i Sydslesvig
Entré: 10 €
Køb billet på Flensborg Bibliotek
senest den 10. september af hensyn til smagsprøver.

Onsdag, 5. oktober kl. 19.00
på Industrimuseum Kobbermølle, Messinghof 3, Harrislee
”Die Welt des Nordens”

med professor emeritus Bernd Henningsen, der i mange år har
været tilknyttet Nordeuropa-Institut på Humbold Universität i
Berlin. Bernd Henningsen er født og vokset op i Flensborg.
Foredraget holdes på tysk. Det kaster et udefra kommende blik
på det, vi ofte forstår som vedtagne sandheder eller udprægede
klicheer om de nordiske lande.
Arrangører: Industrimuseet Kobbermølle, Foreningen NORDEN
i Sydslesvig
Entré: 5 € · Forsalg på industrimuseet i museets åbningstid,
tlf. +49 461 4077125

Onsdag, 26. oktober kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Kålhydrater

med Anette Sams, PhD, farmaceut, forsker og forfatter.
Kål er gennem tiderne blevet spist i hele Norden, og i de senere år er der igen kommet mere fokus på kål. Blandt alle verdens grøntsager løber kål med guldet. Vil du gerne
vide hvorfor? Og vil du inspireres til at få
flere kålhydrater ind i dit liv? Så mød op for
at høre, hvad Anette Sams har at fortælle.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Foreningen NORDEN i Sydslesvig
Entré: 7 € · Forsalg på Flensborg Bibliotek
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Onsdag, 2. november kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Bo småt og lev godt

med den 34-årige Andres Boisen, som bor i et
vildtvoksende naturområde med knæhøjt græs
og en smuk udsigt. Han har valgt at bo småt – i et
såkaldt tiny house, et minihus. Det er en ny livsstil,
der vinder frem. Anders er glad for den klimavenlige livsstil og hjælper gerne andre med at komme
i gang.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Foreningen
NORDEN i Sydslesvig
Entré: 5 € · Forsalg på Flensborg Bibliotek

Tirsdag, 8. november kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
Nordiske sange i Højskolesangbogen

med Mette Sanggaard og Jesper
Moesbøl, som siger: ”Vi skal dykke
ned i nogle af de nye sange og også
synge en række af klassikerne. Vi
kommer langt omkring i Norden –
til vore nabolande og til Grønland,
Ålandsøerne og Nordkalotten. For
der synges i norden.”
Arrangører: Dansk Centralbibliotek
for Sydslesvig, Foreningen NORDEN i Sydslesvig
Entré: 5 € · Forsalg på Flensborg Bibliotek

Mandag, 14. november kl. 18.00 på Flensborg Bibliotek,
Norderstr. 59
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Fællesspisning – Skumringstimen – Nordisk Litteraturuge –
og foredrag
Program for Skumringstimen
Kl. 18.00:
Fællesspisning
Kl. 19.00:
Skumringstimen i Nordisk Litteraturuge hvor flere
tusind biblioteker i hele Norden slukker for det elektriske lys og

læser samme uddrag af Patrik Svensson: Åleevangeliet (2019).
Temaet er Naturen i Norden.
Efter Skumringstimen fortsætter aftenen med en cykeltur til
Sverige med Birte og Svend Kohrt.

1111 km – tre lande – 13 dage

På cykeltur gennem Danmark, Sverige og Nordtyskland
For 34 år siden købte Birte og Svend Kohrt et hus i Småland,
og allerede dengang tænkte Svend: ”Det kunne være skønt at
cykle fra Sydslesvig til Småland”.
Og i år vendte de så cyklerne mod Sverige og trampede i pedalerne 5-6 timer om dagen og endte med at cykle 1111 kilometer.
Birte og Svend Kohrt fortæller om deres oplevelser og viser
billeder fra cykelturen.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Foreningen
NORDEN i Sydslesvig
Fælles spisning kl. 18.00: 8 €. Fri entré til oplæsning og foredrag.
Køb billet senest torsdag den 10. november.
Tilmelding til Flensborg Bibliotek: dcb@dcbib.dk

Lørdag-søndag, 26.-27. november på Christianslyst,
Nottfeld, Süderbrarup
Jul i Norden

Ung som gammel mødes traditionen tro til nordisk julehygge på
Kursuscentret Christrianslyst. Vi synger julesange, laver dekorationer, hygger, spiser god nordisk julemad og går på opdagelse
i naturen.
Arrangører: Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger, Foreningen
NORDEN i Sydslesvig
Fra midten af oktober kan programmet ses på
www.sydslesvig.foreningen-norden.dk
Tilmelding via DGI.
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Tirsdag, 13. december kl. 19.00
FA
M I LBibliotek,
I E Norderstr.
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på Flensborg
Advent
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med Simon Faber, tidligere overborgmester i Flensborg. Han er
cand.mag. i musik og tysk med en diplomuddannelse i sang og
korledelse fra Musikkonservatoriet i Aarhus og efteruddannelse i
Organisation og Ledelse. I et frit causeri blandes iagttagelser omkring sange, samfund, kristendom, landskaber og meget andet.
Ind imellem vil vi synge og lytte til Simon Fabers spil. I anledning af
den svenske Lucia-dag bydes på glögg og Lussekatter.
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig og Foreningen
NORDEN i Sydslesvig.
Entré: 5 € · Forsalg på Flensborg Bibliotek

Onsdag, 8. februar 2023 kl. 19.00
på Flensborg Bibliotek, Norderstr. 59
3 Generationer – Island rundt

Vi møder Anne Grethe og Helge, som i 35 år har levet livet på
landevejen i flere end 80 lande. Først som en familie på farten –
senere som pensionister på farten – og nu som tre generationer
på farten.
5 år har Anne Grethe
og Helge levet livet på landevejen i flere end 80 lande.
rst som en familie på farten… senere som to pensionister på farten… og nu som tre generationer på farten.
Den seneste generation er barnebarnet Frida på to år – som
n seneste generation er barnebarnet Frida på to år - som sover i et tagtelt med sin far og mor på deres firehjulstrukne rullende hjem.
sover
i etat tagtelt
med
sindefar
morluksus-soveværelset
på deres firehjulstrukne
rul-inde bag i deres
ne Grethe og Helge
mærker,
de for længst
har rundet
70, og
og vælger
ovenpå alle stålkasserne
mle LandCruiser - hvor hverken orkaner, skybrud eller snestorme forstyrrer nattesøvnen.
lende hjem.
redraget er en visuel rejse gennem Islands brutale skønhed, brændende lavamarker og iskolde gletsjersøer. Men det er også historien om
Foredraget er en visuel rejse gennem Islands brutale skønhed.
ken ved at være forældre og bedsteforældre på fuldtid… Og så besvarer foredraget også spørgsmålet: Hvordan kan svigermor og svigertter - og far og søn - holde hinanden ud i flere måneder under ekstreme forhold?
Men det er også historien om lykken ved at være forældre og
d fornøjelse… bedsteforældre på fuld tid. Og så besvarer foredraget også
spørgsmålet: Hvordan kan svigermor og svigerdatter – og far og
søn – holde hinanden ud i flere måneder under ekstreme forhold?
Arrangører: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Foreningen
NORDEN i Sydslesvig
Entre: 7 € · Forsalg på Flensborg Bibliotek
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Tirsdag, 28. marts kl. 19.00
på Mikkelberg, Nordisk center for kunst og cricket,
Horstedter Chausee 1, 25856 Hattstedt
Generalforsamling for Foreningen NORDEN i Sydslesvig

Vi mødes kl. 19.00, hvor Mikkelbergs leder Lisbeth Bredholt
Christensen fortæller om Mikkelbergs istandsættelse og gør rede
for centrets kommende udstillingsvirksomhed.
Kl. 19.30 starter generalforsamlingen.

Tirsdag, 25. april kl. 19.30 på Flensborghus,
Norderstr. 76, Flensborg

Nordisk film, som vil blive bekendtgjort, når programmet foreligger. Sæt kryds i kalenderen og kig forbi til en hyggelig filmaften.
Aftenen bliver indledt med et kort oplæg om filmen.
Du kan derudover glæde dig til et lækkert ostebord og et godt
glas rødvin.
Arrangører: Sydslesvigsk Forening, Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig, Foreningen NORDEN i Sydslesvig
Entre: 7 €

Nordisk Årsmødedebat

I forbindelse med de Sydslesvigske Årsmøder 2023 indbyder
Foreningen NORDEN i Sydslesvig til en debat om ”Norden til
debat”. Nærmere oplysninger følger!
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Sønderborg/Gråsten

www.sonderborg.foreningen-norden.dk
v/Anna Birgitte Gautier,
Ørstedsgade 8, 1. sal, 6400 Sønderborg
tlf. 2164 6241 • e-mail: annabirgitte@gautier.dk

følg os her

Vi har læsekredsaftner kl. 19.00 på Knøs’ Gård 1, 6470 Sydals

på følgende tirsdage:
4. oktober, 1. november, 10. januar 2023, 7. februar.
Vi læser i denne sæson færøske 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
Den første bog vi skal læse er: ”Bølger over det høje græs” af
Rúni Weihe, og den kan afhentes hos Jens Peter Thestrup efter
d. 5. september. Bogen gennemgås af Birthe Flytkjær.

Tirsdag og onsdag, 13.-14. september
Udflugt til Henne Mølleå
Lukket for tilmelding.

Fredag, 30. september kl. 16.00
i Multikulturhuset, salen, i Sønderborg
”Hvordan kunne det ske?”
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Foredrag om Emil Nolde.
Hans Christian Davidsen, vil med et
billedforedrag gøre op med de myter, der i tidens løb er blevet bygget op om ekspressionisten Emil
Nolde. Hans Christian Davidsen er
kulturredaktør ved Flensborg Avis,
og i sommeren 2021 udgav han bogen ”Nolde: maleren, der trådte
ved siden af.”
Der er gratis adgang.
Samarbejde mellem Foreningen NORDEN, Sønderborg Bibliotek,
Grænseforeningen og Sprogforeningen.

Tirsdag, 11. oktober kl. 14.00
Besøg på Kunstmuseum Panbo, Egelund 5, Aabenraa

Vi kører i egne biler og mødes ved museet kl. 14, hvor Christian
Panbo vil vise os rundt i sin private kunstsamling, der bl.a. rummer C.W. Eckersberg, skagensmalere
og sågar en enkelt Picasso. Når vi har
set os ”mætte” i kunstværkerne, bliver vi trakteret med kaffe ad libitum
og rugbrødslagkage.
Entré: 190 kr. og
220 kr. for ikke- medlemmer.
Tilmelding og evt. ønske om samkørsel
senest d. 4. oktober til
Jette Langballe, tlf. 5194 8549.
Betaling straks efter tilmelding til
Danske Bank konto nr. 9570 13341842. Husk navn.

Tirsdag, 15. november kl. 19.00 på Knøs Gård
Fællessangaften

med Karen Hanne Munk på klaver og hendes storebror Jens Morten Munk på trompet. Der bliver fokus på efterårets og vinterens
sange. Nye såvel som gammelkendte, og der bliver mulighed for
at ønske en sang.
Medbring gerne din egen sangbog, hvis du har 19. udgave.
Entré inkl. et glas vin og kransekage: 100 kr. og
125 kr. for ikke- medlemmer.
Tilmelding senest d. 8. november til Anna Birgitte Gautier
tlf. 2164 6241 eller Bente Kreilgaard tlf. 2462 4313.
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Tirsdag, 24. januar 2023 kl. 19.00 på Knøs Gård
”Mig og Tove” - Foredrag ved Vera Rahbek

Et forfatterskab studeret gennem personlig oplevelse.
“Tove Ditlevsen var det afsindigste, fornuftigste og ærligste menneske, jeg kendte til” skriver Vera Rahbek i sit speciale på danskstudiet på Århus Universitet 1985. Tove Ditlevsen var forfatter
før den bølge af kvindelige forfattere, hvis litteratur kom til af få
overskriften kvindelitteratur. Lige siden har interessen for Tove
Ditlevsen været fremme og ude i en bølgende bevægelse.
Entré inkl. kaffe og kage: 75 kr. og 90 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest d. 17. januar til Bente Kreilgaard tlf. 2462 4313

Tirsdag, 14. marts kl. 19.00
på Knøs Gård
”Min barndom i Qullissat”

Susanne Nissen, fortæller om og viser
billeder fra den nu nedlagte mineby,
Qullissat, på Diskoøen.
Efter kaffen er der generalforsamling.
Entré inkl. kaffe og kage:
Gratis for medlemmer,
50 kr. for ikke-medlemmer.
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Onsdag, 12. april kl. 19.00 på Knøs Gård
”De kalder ham salmernes Sherlock Holmes”

Foredrag ved Jens Lyster
Jens Lyster, som er tidligere sognepræst på Als og nu bogforlægger i Broager, gør status over en livslang opdagelsesrejse i Nordens salmer og salmebøger. Med fortælling og anekdoter hører vi om den opdagelsesrejsendes møder med bibliotekarer og
kolleger i hele Norden. Under foredraget går vi på opdagelse
sammen og får lov at dykke ned i kendte salmer og gamle bøger.
Entré inkl. kaffe og kage: 75 kr. og 90 kr. for ikke-medlemmer.
Tilmelding senest d. 3. april til Anna Birgitte Gautier, tlf. 2164 6241.

Onsdag, 10. maj kl. 19.00
Heldagstur med bus til Odense

H. C. Andersens Hus, Det Nordatlantiske hus og Galleri Galschiøt.
Med morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.
Pris: 600 kr. inkl. morgenmad, frokost, kaffe, alle entréer, transport og hyggeligt selskab.
Tilmelding senest d. 10. april til Anna Birgitte Gautier tlf. 2164 6241,
gerne sms eller mail annabirgitte@gautier.dk
Der er begrænsede pladser, så det bliver efter først til mølle.
Betaling straks efter tilmelding til Danske Bank konto nr. 9570
13341842. Husk navn.

Mandag-lørdag, 5. - 10. juni
Busrejse til Kalmar og Øland

Mere information hos Anna Birgitte Gautier
mail: annabirgitte@gautier.dk eller tlf. 2164 6241
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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

Mandag, 29. august afholdes kredsmøde i Emanuel
med start kl. 16.30 ved Marsk Tower og Marsk Camp

Se programmet under kredsen side 4.
Arrangementet er for alle medlemmer af Foreningen NORDEN.

Læsekreds i Tønder Medborgerhuset, Østergade 64A
Start: onsdag, 21. september kl. 14.00-16.00
Kontaktperson: Anne Kirstine Thomsen – mail: anne.kirstine@bbsyd.dk
Følgende dage er planlagt
Onsdag den 21. september
Torsdag den 27. oktober
Tirsdag den 29. November

Lise Andersen: Når snefnug danser
Tommi Kinnunen: Lyset bag dine øjne
Josefine Klougart: Alt det kunne du

Onsdag, 16. november kl. 19.00 på Schweizerhalle, Tønder
Foredrag med Michael F. Hawkins
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Vidste du, at man i Nazityskland kunne købe
fyldte chokolader med metamfetamin, at
dyr kunne blive stillet for retten i middelalderen, eller at Pepsi har været verdens
6. største militærmagt? I foredraget ”En
(U)nyttig Verdenshistorie” fører Michael
Frederic Hvid Hawkins publikum igennem Michael Hawkins er cand.mag.
verdenshistorien ved hjælp af de populære
i historie og lektor
på Aalborg Katedralskole.
’Unyttige Historiefacts’, som underbygger
hovedtrækkene ved tidsperioder. Underholdningsværdien er høj, men samtidig er foredraget fyldt med
faglig viden, som giver et indblik i verdenshistorien samt refleksioner over både fortid og nutid. Det er et fælles arrangement
mellem Tønder Bibliotek, Sprogforeningen, Grænseforeningen,
Schweizerhalle og Foreningen NORDEN Tønder.
Pris for arrangement inkl. kaffe: 40 kr.
Billetter købes på Tønder Bibliotekers hjemmeside – www.tbib.dk

Onsdag, 23. november kl. 19.00 på Klægager,
Østerende 13, Ballum
Klimaforedrag med Sebastian Mernild

Se programmet under kredsen side 5.
Arrangementet er for alle medlemmer af Foreningen NORDEN.

Torsdag, 19. januar 2023 kl. 19.30
i Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel
Foredrag med Leif Davidsen

Leif Davidsen er journalist, forfatter og foredragsholder og har i mange år rapporteret
fra Rusland.
Aftenen er arrangeret i samarbejde mellem
Historisk Forening, Foreningen Emanuel og
Foreningen NORDEN.
Pris inkl. kaffe: 200 kr.
Billetter købes på
www.kulturhus-emanuel.dk

Fredag, 10. februar kl. 18.30
i Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel
Afstemningsfest med spisning / kaffe

Aftenen byder på tale ved folkestyrets ”grand
old man”, sønderjyden Bertel Haarder.
Aftenen er arrangeret i samarbejde mellem
Historisk Forening, Grænseforeningen, Foreningen Emanuel og Foreningen NORDEN.
Pris: 190 kr. for entré, karbonade med ærter
og gulerødder, kaffe og brø’tårt.
Køb billetter senest 5. februar på
www.kulturhus-emanuel.dk
Foto: Steen Brogaard
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Søndag, 26. marts kl. 9.30-15.30
Højskoledag i Kultur- og Forsamlingshuset Emanuel
Temaet for højskoledagen er Danske film.

Dagen er under planlægning, men vi ved allerede nu, at kandidatstuderende på Københavns Universitet Emil Møller Christensen
er en af foredragsholderne.
Emil kommer fra Skærbæk, og hans store passion har siden drengeårene været film og skuespillere. Sin unge alder til trods er
han en erfaren foredragsholder.
Arrangementet er et samarbejde mellem Grænseforeningen,
Historisk Forening, Emanuels Cafe og Foreningen NORDEN Tønder.
Flere informationer følger og billetsalget starter til oktober på:
www.kulturhus-emanuel.dk

Onsdag, 29. marts kl. 19.00 i Klosterhallen,
Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster
NORDEN Tønder Generalforsamling

Kom til Generalforsamling og foredrag ved Vagn Skøtt, Toftlund:
”Tre mand i en båd, fra Monfalcone i Italien til Korfu i Grækenland
ca. 1000 km”.
Der skal lyde en ekstra opfordring til alle medlemmer om at møde
op, så vi kan få valgt en ny bestyrelse. Kom og vær med til at
bestemme hvad Foreningen NORDEN skal stå for i Tønder lokalafdeling.
Foreningen NORDEN er vært ved kaffe og kage.
Vi glæder os at se jer.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes
skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ret til ændringer forbeholdes.
I Foreningen NORDEN Tønder lokalafdeling får I kun programmet pr.
mail, men vi tilbyder at sende en folder med posten, hvis det ønskes.
Kontakt blot 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

Nordisk læsekreds

følg os her
Foreningen NORDEN Aabenraa startede
en læsekreds i 2021, hvor vi læser nordisk
litteratur og diskuterer bøgerne.
I 2021-22 læste vi norsk litteratur og vi mødtes 4 gange.
I 2022-23 vil vi læse islandsk litteratur.
Vi starter med at læse Audur Ava Olufsdottirs roman ”Ar”.
Første møde er 4. oktober 2022. Foreløbig er vi 9 medlemmer.
Hvis I vil høre nærmere om læsekredsen, kan I skrive til
Lone Volquartz: lonevolquartz@gmail.com eller
Karen Margrethe Fink: karenmargrethefink@gmail.com

Onsdag, 14. september kl. 19.00 på Aabenraa Bibliotek
Anne-Cathrine Riebnitzsky besøger Aabenraa i forbindelse
med OrdFraNord - Nordisk litteraturfest i grænselandet.

Anne-Cathrine Riebnitzsky skriver store
fortællinger, som henrykker mange læsere og har givet hende flere priser. Tro og
forskellige trosretningers sameksistens er
ofte omdrejningspunktet i romanerne.
Anne-Cathrine Riebnitzsky
Blandt hendes mest kendte bøger er
Orkansæsonen og stilheden, Smaragdsliberen, Vindens port og
ikke mindst hendes roman Forbandede yngel fra 2013 som indbragte hende De Gyldne Laurbær.
Mød Anne-Cathrine Riebnitzsky på Aabenraa Bibliotek onsdag
den 14. september kl. 19.00.
Entré: 80 kr., studerende: 40 kr.
Billetter købes via Aabenraa Bibliotek, aabenraabib.dk
”OrdFraNord - Litteraturfest i grænselandet” er en litteraturevent
i det dansk-tyske grænseland. Her kan du møde nordiske forfat-
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tere på udvalgte biblioteker nord og syd for grænsen.
OrdFraNord finder sted fra den 13.-17. september og får besøg af
Anne-Cathrine Riebnitzsky og Merete Pryds Helle fra Danmark,
Jógvan Isaksen fra Færøerne og Karin Smirnoff fra Sverige.
OrdFraNord afholdes i et samarbejde mellem Aabenraa Bibliotekerne, Haderslev Bibliotekerne, Sønderborg Bibliotekerne,
Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig, Foreningen NORDEN og Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.

Onsdag, 28. september kl. 16.00-18.00 i Billedsalen
på Folkehjem
Foredrag med den sønderjyske filmmand Frelle Petersen

DEN SØNDERJYSKE HJEMSTAVN PÅ FILM
Instruktøren og manuskriptforfatteren Frelle
Petersen, som er vokset op i Aabenraa, fortæller om det at skabe dramaer ud af stilfærdige
sønderjyske fortællinger. Med filmen “Onkel” fra 2019 fik han overraskende stor succes
både herhjemme og i udlandet og vandt
adskillige filmpriser. Med sin nye film “Resten af livet”, der havde premiere i juli 2022, holder Frelle
Petersen fast i mange af sine sønderjyske skuespillere og
i den sønderjyske dialekt.
Billetter købes gennem Aabenraa Bibliotek, aabenraabib.dk
100 pladser. Pris: 130 kr.
Arrangeres i et samarbejde mellem Foreningen NORDEN Aabenraa, Sprogforeningen, Grænseforeningen og Aabenraa Bibliotek.

Onsdag, 26. oktober kl. 19.00-21.30 i Billedsalen
på Folkehjem
Klaus Møller holder foredrag om sin tid i Grønland

24

Tag med på en fantastisk rejse i Grønland, fra Disko til Qaanaaq
og fra Østkysten til Nuuk. Klaus Møller har boet med sin familie
og arbejdet som lærer mange år i Grønland. For et par år siden
udgav han digtsamlingen Tumit – Spor i mig af Grønland med indtryk og oplevelser fra årene nordpå. I sit foredrag vil Klaus fortælle historierne bag digtene og læse nogle af dem op. Han vil
også vise billeder fra Grønland, især de smukke akvareller, som

Jette Jørgensen har malet til bogen, og nogle af sine egne fotos.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink,
karenmargrethefink@gmail.com eller sms 21 20 19 32
senest 21. oktober.Mine 12 år i Grønland skildret i digte
fra Disko, Qaanaaq,
Sermiligaaq
og Nuuk
Pris: 100 kr. for medlemmer,
125 kr. for
ikke-medlemmer.
Foredrag
om
Grønland
Betales ved tilmelding til Foreningen NORDENs konto i Sydbank
Fremvisning af billeder
reg.nr. 7910, konto.nr. 0001682478

Mandag, 14. november kl. 19.00 på Aabenraa
Bibliotek
Klaus
Møller
forfatter
og
foredragsholder
Nordisk Litteraturuge

inge.klaus@outlook.dk
Temaet i Nordisk Litteraturuge er i år ”Naturen
i NORDEN”.
27111746
Traditionen tro dæmpes lyset kl. 19 og vi samles i skumringstimen til højtlæsning og udfoldelse af årets tema i hele Norden
og i de Baltiske lande. Provst i Aabenraa provsti, Kirsten Sønderby, vil læse op fra Patrik Svenssons bog ”Åleevangeliet” og lede
diskussionen om temaet i bogen.
Arrangeres i samarbejde mellem Aabenraa Bibliotek og Foreningen NORDEN Aabenraa.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding senest 12. november til aabenraabib.dk

Onsdag, 23. november kl. 19.00 på Klægager,
Østerende 13, Ballum, 6261 Bredebro
Klimaforedrag med Sebastian Mernild

Se programmet under kredsen side 5.
Arrangementet er for alle medlemmer af Foreningen NORDEN.
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Onsdag, 1. februar 2023 kl. 18.00
19.00 på Restaurant Bloom,
Storetorv 9A NB pr 10.08.22: Ændret til kl. 18.00
Nordisk madaften med grønlandsk mad

Kom til en enestående kulinarisk grønlandsk smagsoplevelse på
Restaurant Bloom i Aabenraa.
Kokken Daniel har stor erfaring med at lave mad med grønlandske
råvarer fra sin tid som kok på Hotel Hans Egede i Nuuk. Råvarerne
er specielt skaffet hjem til denne mad event. Det gælder bl.a. skaldyr, rensdyrkød og snehare. Selv desserten bliver lavet med bær
og krydderurter fra Grønland. Vælg mellem nordisk ølmenu og
gastro mostmenu. Der serveres 5 retter mad, og under middagen
får vi fortællinger om maden. Hele menuen sendes ud til medlemmerne af Foreningen NORDEN i starten af august sammen med
oplysninger om hvordan man melder sig til.
Prisen for at deltage i denne enestående madoplevelse: 1495 kr.
Der er 40 pladser og billetter skal købes senest 15. oktober.
Rigtig god julegaveidé.

Fredag, 10. februar kl. 19.00 i Kongesalen på Folkehjem
Afstemningsfest

Arrangeres i samarbejde mellem Foreningen NORDEN Aabenraa,
Historisk Samfund, Sprogforeningen, Frederiksklubben, Sønderjydsk Skoleforening og Grænseforeningen.
Lars Erik Bethge, direktør for Danevirke museum, holder foredrag
med titlen: Danevirke – fra afgrænsning og konflikt til fælles
kulturarv. Porten til Norden.
Det musikalske indslag over temaet grænselandet og Norden, sørger en duo med cello og guitar
fra Aabenraa musikskole for. Desuden – traditionen tro – fællessang og kaffebord. Pris for deltagelse: 150 kr. Oplysninger om tilmelding og betaling kommer i løbet af efteråret.

Torsdag, 23. marts kl. 19.00 i Billedsalen på Folkehjem
Foredrag og generalforsamling
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Aabenraas Borgmester Jan Riber Jakobsen kommer og fortæller
om Aabenraa Kommunes visioner for det Nordiske samarbejde.

Hvad taler for og imod et samarbejde mellem venskabsbykommunerne Aabenraa, Ringerike, Växjö, Lojo og Skagastrønd.
Efter kaffe/te med kage, afholdes den årlige generalforsamling
i henhold til gældende vedtægter. Generalforsamlingen bliver
også annonceret på Foreningen NORDEN Aabenraas hjemmeside: www.aabenraa.foreningen.norden.dk
Tilmelding til Karen Margrethe Fink,
karenmargrethefink@gmail.com eller sms 2120 1932
senest 20. marts.
Pris: 50 kr. for medlemmer, 100 kr. for ikke-medlemmer

Tirsdag, 9. maj kl. 19.30 i Billedsalen på Folkehjem
Færøerne - formet af folket, historie og Nordatlanten –

Foredrag af journalist, Kaj Joensen
Færøerne anno 2022 er et moderne samfund med en høj levestandard. Men sådan har det ikke altid været. Øernes geografiske
placering, langt fra alt og alle, har siden tidernes morgen haft stor
indflydelse på folket og kulturen – for ikke at tale om relationerne til andre lande. Foredraget kommer nærmere ind på, hvordan
udviklingen til et fremgangsrigt land har set ud og hvilken
rolle det har spillet, at Færøerne er en del af rigsfællesskabet. Slutteligt en velfunderet analyse af, hvilke udfordringer det kan have for et afsides øsamfund, at stormagterne
nu vender deres øjne mod Nordatlanten.
Kaj Joensen arbejder som politisk journalist på Christiansborg og driver Det Færøske Nyhedsbureau og har siden
2012 leveret nyheder til færøske, grønlandske og danske medier.
Tilmelding til Karen Margrethe Fink,
karenmargrethefink@gmail.com eller sms til 21 20 19 32
senest 5. maj 2023.
Pris: 100 kr. for medlemmer, 125 kr. for ikke-medlemmer.
Betales ved tilmelding til NORDENs konto i Sydbank
reg.nr. 7910, konto.nr. 0001682478

Torsdag, 31. august kl. 17.00-21.00:
Kredsmøde for alle medlemmer af lokalafdelingerne
i Kreds Sønderjylland i Aabenraa på Arwos

Se programmet side 7. Arrangementet er for alle medlemmer
af Foreningen NORDEN.
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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		

305 kr. pr. år

• Husstandsmedlemskab		

400 kr. pr. år

Medlemskab dækker en familie inkl. børn, indtil de fylder 18 år.
Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen.
• Pensionistmedlemskab		

205 kr. pr. år

Medlemskab dækker en pensionist fra folkepensionsalderen
samt førtidspensionister.
• Pensionistparmedlemskab

250 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

• Biblioteksmedlemskab		

395 kr. pr. år

