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Klokken 19.30 
Rodskovvej  4  
8543 Hornsle t  

 
Al le  er  

velkommen 

Program for  2019-2020 
 

28/10-2019 Oplevelser 
med ”De hvide busser” 
v/Arne Doktor.  
 

12/11-2019 (OBS  
Kl.19.00) Højtlæsning 
på biblioteket i Horn-
slet.  
Skumringstid i Norden. 
 
 
 
25/11-2019 Grønland 
- som jeg ser det 
Læge m.m. Ulrik Edel-
mann.  
 

27/1-2020 "Danskerne 
kender ikke deres eget 
land særlig godt." Ho-
ther Hennings. 

 
24/2-2020 Naturfilm 
og foredrag: Naturfo-
tograf og lærer Albert 
Steen-Hansen  
 

16/3-2020 
Generalforsamling 
 
 
Entre for kommende sæson:  
medlemmer kr. 50,- , ikke medlemmer kr. 60,-
. Inkl. kaffe/te m/brød. 
Betaling ved indgangen 

Bestyrelsen for  
Kalø Vig afdelingen. 

 

Formand Per Andersen  
  Tlf.  8639 8066 / 5136 0802 
     baunhoejgaard@gmail.com 
 
Næstformand Anne-Marie Andersen 
  Tlf. 2030 6688 
  max-og-anne-becher@mail.dk 
 
Kasserer Anne Margrethe Hansen  
  Tlf.  6089 5480               
  grethansen@gmail.com  
 
Sekretær Peer Laursen  
  Tlf.  8699 4817 / 2348 9766 
  peerlaursen@mail.dk    
 
Medlem  Rita Lading 
  Tlf. 5314 5789 
  krl@rosenholmsnet.dk  
 
Medlem  Bodil Henriksen 
  Tlf. 8697 4188 / 2076 9688 
  mosekonenbodil@gmail.com  
 
Medlem  Ove Mosbæk Larsen 
  Tlf. 2623 4425 
  ovemlarsen@rosenholmsnet.dk   

Sæt x i kalenderen, og inviter venner, 

naboer m.fl. med til en hyggelig 

aften i Foreningen Norden 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

mailto:baunhoejgaard@andersen.mail.dk
mailto:max-og-anne-becher@mail.dk
mailto:gret@rosenholmsnet.dk
mailto:peerlaursen@mail.dk


til at se andre dele af Grønland og jeg har 
været fra Station Nord til Siorapaluk – og 
vejen rundt om Grønland. 
Jeg har været ansat i små 
byer og nogle af de lidt 
”større” byer, som læge 
kommer man lidt mere 
ind under huden på sam-
fundet og oplever mange 
ting.  Man er ansat på et 
hospital og er oftest den eneste læge på 
stedet, så man kommer lidt rundt i lære-
bøgernes pensum.  
 
Jeg har oplevet fantastiske natursceneri-
er, set hvaler, rener, moskusokser, ræve, 
sæler, isbjørne og mange fuglearter. 
Jeg har været der både om sommeren, 
hvor jeg en gang blev næsten solskoldet i 
30 ° varme.  
 
 

27/1-20 "Danskerne kender ikke de-
res eget land særlig godt," siger Ho-

ther Hennings. 

"Med Aros Adventure dæk-
ker vi Aarhus og hele Øst-
jylland.  

Aarhus med bugten og op-
landet med Nationalpark 
Mols Bjerge, Djursland og 
Søhøjlandet giver fantasti-

ske muligheder for at få oplevelser af 
stort set enhver art.  

Aarhus er for mange bare Danmarks 
næststørste by, men de færreste ved, at 
det også er Danmarks næstældste by, der 
har haft betydning siden Gorm den Gam-
le. 

 

Program for  2019-2020 

28/10-19 Oplevelser med ”De hvide 
busser” v/Arne Doktor.  
 

Foredraget er en fortæl-
ling som jeg har fået en 
af de vognmænd, som 
deltog i Folke Bernadottes 
redningsaktion i krigens 
sidste tid. Han har fortalt 
mig om 
indsatsen 
som redede 
tusindvis af 

norske og danske fanger 
ud af Hitlers dødslejre 
Ca.15.000 skandinaver blev af De Hvide 
Busser reddet ud af lejrene i de tyskkon-
trollerede områder.  
 
 
11/11-2019  (OBS kl. 19.00) 
Skumringstimen  
 
Højtlæsning på biblioteket i Hornslet 
 
Nordisk Biblioteksuge  med årets op-
læsningstekst:  
 
 
 
 
 
25/11-19 Grønland - som jeg ser det 

Læge m.m. Ulrik Edel-
mann.  
 
Under min ansættelse i Fly-
vevåbnet kom jeg med på 
en overlevelsesøvelse på 
indlandsisen først som elev 
0g senere flere gange som 
instruktør. Det gav mig lyst 

24/2-20 En aften med nordisk 
natur. 
Naturfotograf, Albert Steen-
Hansen, tager os med på en lang 

rejse. 
 
Rejsen går fra Väster-
götland over den norske 
fjeldverden på Hauke-
ligrend i Telemark Fylke 
og Hardangervidda vi-
dere til fuglefjeldet Run-
de ved Ålesund. På vej 

til Varanger i det arktiske Nordnorge 
kører vi ind i den svenske fjeldver-
den i Ammarnäs i Lapland.   
 
Varangerhalvøen møder vi i frost og 
sne, men også på dage med sol i ju-
ni. Med sanseindtrykkene fra fugle-
fjeldet, Hornøya, på 72 graders 
nordlig bredde kører vi ind i Finland 
og er i godt selskab med de brune 
bjørne. 
Foredraget former sig i en kombina-
tion af film og stillbilleder.   

  

 
16/3-2020 
Generalforsamling 
 

 
 
 

Vil du vide mere om FORENINGEN 
NORDEN kan du slå op på foreningens 
hjemmeside: 
foreningen-norden.dk/  
 
Eller Kaløvig afdelingen: 
kaloe.foreningen-norden.dk  
 

https://da.wikipedia.org/wiki/Skandinavien
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