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Velkommen til nye nordiske oplevelser 

                                                                                              

Sæsonen, vi netop har forladt, var et spændende 

år med  70-års jubilæum og  venskabsbytræf 

med de nordiske venner fra Arendal, Selfoss, 

Kalmar.  Savollina deltog desværre ikke.                               

Med dette program vil vi gerne byde jer alle 

velkommen til en ny sæson. Vi har sammensat et 

program med aktuelle nordiske emner, såsom 

den dansk/norske skilsmisse og ulve i Danmark.                   

Med vores forskellige arrangementer prøver vi  

at nå omkring alle de nordiske lande.                       

Vores faste arrangementer med 

Skumringstimen, Nytårskuren og mødet i 

Folkesparekassen har vi valgt at fastholde.                                                      

Underafdelingen  i Ry er fortsat på stand-by, men 

vi har  en god kontakt til dem.    

NORDEN på Kjellerup-egnen  har  fortsat egne 

sider i dette program, og NORDEN-medlemmer 

fra Silkeborg-afdelingen er naturligvis meget 

velkomne til NORDEN-arrangementer i Kjellerup 

og omvendt. Ikke-medlemmer er altid velkomne 

til NORDEN-arrangementer.                                                           

Vel mødt til alle interesserede.                                         

Bestyrelsen 

 
Foreningen NORDEN i Silkeborg-bestyrelsen 
Formandskabet: 
Grethe Svendsen 8684 6992/2117 9110 
ordførende  - postansvarlig                                
grethe.svendsen@skolekom.dk 
Hans Peter Jørgensen 8684 6282/6113 6390 
kasserer 
hplifligklang@gmail.com 
Margit Søby, tlf. 8682 2571 /6166 9670 
sekretær 
margitsoeby@mail.dk 
 
Øvrige medlemmer: 
Ellen Østergaard 8684 6906/2684 6906 
Rejseudvalget 
Annelie Bonnichsen 2342 8568 
Steen A. Lauritzen 8685 5319 
Terkel Berg-Sørensen 2345 7055 
Bent Juel Jensen 8684 6707 
ad hoc 
 
Kontaktpersoner: 
Knud Schødt 8684 6467/2325 0160 
kontakt til nordiske venskabsbyer 
Margit Søby 8682 2571/6166 9670 
kontakt til biblioteket 
Taina Hvidlykke 8788 0500/5155 4528 
kontakt til Ry 
 
 

 
 
 
 

 
 

Venskabsbytræf 2. – 5. juni – besøg i krypten, Viborg Domkirke 
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Program Silkeborg-afdeling 
Efteråret 2014 Foråret 2015 

Torsdag den 4. september  kl. 9.00 
Fællesudflugt til Gjellerup Kirke og 
brunkulslejerne i Søby                       
Arr.:  Foreningen Norden, Silkeborg  
 
Søndag den 14. september  kl. 14.00 
Ny Nordisk Mad 
Gl. Rye Kirke/Lyng Dal Hotel og Restaurant, Gl. Rye 
Arr.: Århuskredsen 
 
Torsdag den 9. oktober kl. 19.30 
Om 1814 fra Kielerfreden til konventionen i Moss 
med Eidsvoll i midten  
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 
Arr.:  Folkeuniversitetet og Foreningen Norden 
 
Mandag den 10. november kl. 19.30 
Skumringstimen – ”Trolde i Norden” 
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 
Arr.: Foreningen Norden 
 
Torsdag den 13. november kl. 19.30           

Sangaften med  Marianne Hougaard /Freddy 

Dencker                                                                    

Medborgerhuset, Bindslevs Plads                           

Arr.: Grænseforeningen 

Tirsdag den 25. november  kl. 15 
Film i Ry Biograf : En ganske rar mand                                                

Arr.: Ry Biograf  og Foreningen Norden                                                                                                      

Torsdag den 8. januar kl. 18.00 
Nytårskur - Gule ærter 
Underholdning ved Den Kreative Skole 
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.: Foreningen Norden 
 
Tirsdag den 27. januar kl. 19.00 
Sønderjysk grønlangkål 
Sejs-Svejbæk Kirkes menighedslokale 
Arr.: Grænseforeningen 
 
Tirsdag den 3. februar kl. 15 
Film i Ry Biograf: Mågelatter 
Arr.: Ry Biograf  og Foreningen Norden                                                
 
Torsdag den 26. februar kl. 19.30 
Folk og fjende – rejser på Færøerne med Havsteen 
Mikkelsen                                                                                            
Folkesparekassen, Herningvej  37 
Arr.: Folkesparekassen, Folkeuniversitetet og  
Foreningen Norden 
 
Torsdag den 12. marts  kl. 18.30                                                                   
GENERALFORSAMLING 
Kl. 19.30: Medlemsmøde  
DNA afslører de danske ulve                                                       
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.. Folkeuniversitetet og Foreningen Norden 
 
Mandag den 13. april kl. 19.00 
”Aktuelle nordiske sager” 
Ellevangkirkens mødesal, Risskov  
Arr.: Århuskredsen 

 

 
 

Silkeborg Kommune – kultur og fritid –                                                                                                                      
støtter Foreningen NORDEN - Silkeborg afdeling økonomisk 
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Læsekredsen i Silkeborg  sæson 2014-2015                                          
Alle møder afholdes på Medborgerhuset, Bindslevs Plads 

Der læses litteratur af nordiske forfattere af både nyere og ældre dato. Det aftales med deltagerne, hvilke 

bøger der læses i løbet af sæsonen. Alle læser den samme bog, og vi diskuterer 1 bog pr. gang. Bøgerne 

udleveres/afleveres på møderne.  

Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, blot lysten til at læse og til at diskutere  den læste bog 

med andre.  

Deltagelse er gratis og ikke betinget af medlemskab af Foreningen NORDEN.  Ønsker man kaffe/te, købes 

dette på Medborgerhuset. 

 

Eftermiddagsholdet mødes  kl. 14.00      

Aftenholdet mødes kl. 19.00                          

Kontaktperson:                                                                    

Margit Søby, tlf. 8682 2571 /6166 96 70 

margitsoeby@mail.dk 

Datoer 2014                                                                       

Torsdag den  4. september  - opstart                                            

Torsdag den  2. oktober                                               

Torsdag den 30. oktober                                          

Torsdag den 20. november                                            

Torsdag den 11. december 

Datoer 2015 

Torsdag den 15. januar                                                       

Torsdag den 19. februar                                                       

Torsdag den 26. marts                                                           
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Fællesnordiske sommerlejre 
for skoleelever i juli måned  
 
Hvert år tilbydes gennem Foreningen NORDEN en 
fællesnordisk  sommerlejr for skoleelever i juli 
måned. 
 

� Den Nordiske Lejrskole  
inviterer 11-15-årige skoleelever fra hele 
Norden og de tre baltiske lande til en uges 
lejrskole med NORDEN i centrum. 
Der er plads til 80 deltagere i alt. 
 

Materialer uddeles på skolerne om foråret og kan 
også ses på Foreningen Nordens hjemmeside: 
 
www.foreningen-norden.dk 
 

Ingrid og Børge Blans 
Ungdomsrejselegat 
 
Foreningen NORDEN, Silkeborg-afdeling 
administrerer et ungdomsrejselegat, givet af 
Ingrid og Børge Blans, Silkeborg. 
Legatet kan tildeles unge og gives fortrinsvis 
til følgende formål: 

� Til deltagelse i kurser og lejrskoler i 
Foreningen NORDEN-regi. 
 

� Til ungdomsaktiviteter, hvor der deltager 
skoler/foreninger, primært fra 
de nordiske venskabsbyer. 
 

Ansøgninger behandles løbende og fremsendes 
til foreningens kasserer. 
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Medlemsmøder efteråret 2014 
 

                                                                                                                                                                                 
Torsdag den 4. september  Kl. 09.00 – 16.45                                                                                                                 
Mødested: Shelltanken, Østergade, Silkeborg, hvorfra vi med bus kører til Gjellerup Kirke/ 
brunkulslejerne i Søby. Udflugten slutter samme sted ca. 16.45. 

Dagudflugt til Gjellerup Kirke – brunkulslejerne i Søby       
                                                                               
I Gjellerup Kirke vil Bitten Damgaard fortælle og guide. Bitten Damgaard, enke efter Aage Damgaard, er 
en levende fortæller, så vi kan glæde os til at høre hende fortælle om sit hjertebarn. 
Frokosten indtager vi på Søbyhus Cafeteria, kendt for sin både rigelige og gode mad. 
Herefter er vi klar til besigtigelse af museum, bygninger og lejer. En hurtig  kop afslutningskaffe i museet, 
og vi er klar til hjemkørsel. 

       

Tilmelding til Annelie Bonnichsen på 2342 8568 / bonnichsena@gmail.com                                                  

senest mandag  den 25. august                                                                                                                                       

Pris:  225 kr. inkl. traditionel, velassorteret frokost. Drikkevarer for egen regning.                                         

Arr.: Foreningen Norden, Silkeborg 

 

 
Søndag den 14. september kl. 14.00  
Mødested: Gl. Rye Kirke 

”Ny Nordisk Mad” 
Åge Augustinus fortæller om den imponerende valfartskirke Sankt Søren. Det var faktisk her 
reformationen i Norden tog sin begyndelse i forbindelse med det kongevalg, der fandt sted i kirken den 4. 
juli 1534. 
Kl.15.00 er der kaffe og kage på Lyng Dal Hotel og Restaurant, Ryesgade 33, Gl. Rye  . Efterfølgende 
fortæller en af ejerne, Anita Kaihøj,  om Ny Nordisk Mad. Der bliver mulighed for spisning - for egen 
regning -  bagefter. Restauranten vil give et ”specialtilbud”- nærmere derom. 
 
Tilmelding til Grethe Svendsen på 8684 6992/2117 9110, senest torsdag den 4. september                             
Pris: 100 kr. inkl. kaffe og kage 
Arr.:  Foreningen Norden, Århuskredsen 
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Torsdag den 9. oktober  kl. 19.30 
Mødested Medborgerhuset, Bindslevs  Plads  
 

Om 1814 fra Kielerfreden til konventionen i Moss med Eidsvoll i midten                                    
– eller om Norges historie 1814-1905                                                                                                   
v/Søren Sørensen 

Det begyndte i 1375. Det år døde Valdemar Atterdag, og den norske dronning skyndte sig til Danmark 
med Valdemars dattersøn for at få ham valgt til Danmarks nye konge. Barnet hed Olav/Oluf, dets moder 
var Margrethe, og fem år efter døde dets fader, kong Håkon, og vips, var Oluf konge i begge riger.               
Sådan fortsatte Danmark og Norge i union lige til 1814. 

Efter erobringen af flåden i 1807  kunne Storbritanien blokere de norske havne og skabe hungersnød i 
landet. Samtidig blev Finland erobret af russerne, og Sverige blev halveret.                                               
Svenske konger havde længe arbejdet på at sætte sig på Norge. Nu var det særlig aktuelt, og sammen med 
russerne slog Bernadotte Danmark i 1813 og overtog Norge.  

Det godtog nordmændene ikke; de antog en grundlov og en konge. Bernadotte var en klog politiker og lod 
Norge beholde Eidsvollgrundloven, bare med ham som konge i forbund med Sverige. Unionen Sverige-
Norge bestod frem til 1905. 

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med brød                                                                                       

Arr.: Foreningen Norden og Folkeuniversitetet 
                                                                                       

 

 
Mandag, den 10. november  kl. 19.30                                                                                                                  

Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads                                                                                         

Skumringstimen – ”Trolde i Norden”                                                                                     
Årets emne er hentet  fra  det overnaturlige/overtroiske univers. Halfdan Olsen, der er medlem af Ry 

Fortællerkreds, vil gennem fortælling og samtale, føre os ind i denne verden.                                              

Aftenen rundes af med højtlæsning af den fælles nordiske tekst fra Stefan Spjuts bog,  ”Stallo”.                                                                           

 

Pris: 50 kr. inkl. kaffe/te med kage                                                                                                                                

Arr.: Foreningen Norden                                                                                                                                                                 
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Torsdag den 13. november kl. 19.30                                                                                                                    

Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads                                                                                                                  

Sangaften med Marianne Hougaard og Freddy Dencker 

Kan en succes gentages for ofte?  Vi har i grænseforeningen gentagne gange glædet os over at synge 

sammen under ledelse af Marianne og Freddy. Der er altid nye sange og nye vinkler at se sangene under, 

men også plads til gode gamle sange, alt sammen professionelt ledet.            

 

                                                                                                                                                                                              

Pris: 50 kr.  inkl. kaffe/te med brød.                                                                                                                              

Arr.: Grænseforeningen i Silkeborg 

 

 
Tirsdag den 25. november  kl. 15.00                                                                                                            
Mødested: Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry – kørsel kan arrangeres 

En ganske rar mand - Norsk film fra  2010  

 
 

Da Ulrik bliver løsladt efter 12 års fængsel for at slå sin kones elsker ihjel, vil han starte på en frisk med sin 

søn og hygge sig med arbejde og damer, men indhentes af fortiden af hans tidligere gangsterboss, der vil 

det anderledes.                                                                                                                                                                 

Glæd jer til at se Stellan Skarsgaard som Ulrik med en herlig underspillet humor. 

Pris: 80 kr.                                                                                                                                                      

Billetbestilling: www.rybiograf.dk                                                                                                                                 

Arr.: Ry Biograf og Foreningen Norden 
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Medlemsmøder foråret 2015 

 

 
Torsdag  den 8. januar kl. 18.00                                                                                                                                
Mødested:  Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
 

Nytårskur med gule ærter 
 

 
 
Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter med tilbehør + 1 vand/øl. Derefter æblekage og kaffe. 
Kl. 20.00: For 3. gang bliver  vi underholdt af en af de mange dygtige musikgrupper fra  Den Kreative 
Skole. Det er altid spændende, hvad de vil optræde med.   
 
Pris: 175  kr. 
Tilmelding  til Grethe Svendsen,  tlf.:  8684 6992/Annelie Bonnichsen, tlf. 2342 8568                                       
- senest 3. januar. 
 
 
 
 
 
Tirsdag den 27. januar kl. 19.00                                                                                                                               
Mødested Sejs-Svejbæk Kirkes menighedslokale, Julsøvej 130 
 

Grænseforeningen serverer sønderjysk grønlangkål 
Det er ved at være en tradition, at vi i den kolde og mørke måned samles til et fælles måltid, som har rod 

i Sønderjylland. Vi vil synge sammen og nyde maden. Der vil også blive musikalsk underholdning ved Ole 

Dusgaard, som er konservatorieuddannet.  Han spiller guitar og underholder med danske sange-  også på 

sønderjysk. 

Alle er meget velkomne. 

Pris for hele arrangementet: 150 kr. 
Arr.: Grænseforeningen i Silkeborg 
Tilmelding til Flemming Østergaard senest 25. januar på tlf. 8684 6906                                                                    
eller  email:Flemmingoestergaard@ny-post.dk 
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Tirsdag den 3. februar kl. 15.00                                                                                                                
Mødested: Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry – kørsel kan arrangeres 

Mågelatter – islandsk film fra 2004 
 
Een blandt det større stigende antal islandske film, der bliver distribueret herhjemme. Freya vender tilbage 
til sagaøen som enke efter at have været gift med en amerikansk soldat. Vi er lige efter krigen, og nogle af 
de moderne bekvemmeligheder Freya har lært at kende i USA får den gamle landsby til at måbe, hvilket 
altid kan udvikle sig i sjove retninger, og der udvikles en sær lille kriminalhistorie. 
 
             

                 
 

Kønnenes kamp 
Det er med udgangspunkt i den rige islandske sagatradition, at Ágúst Gudmundsson i Mågelatter 
tager et humoristisk, men af den grund ikke mindre alvorligt blik på forholdet kønnene imellem i 
50’ernes Reykjavik. Kvinderne blev presset tilbage i hjemmet efter en række krigsår på 
arbejdsmarkedet, men det var ikke den eneste store omvæltning for den traditionsbundne nation, 
der udover at nyde den nyvundne frihed som selvstændigt land, også rent geografisk lå i en 
fremrykket position mellem Europas krigsmarker og nyskabelsernes Amerika. 

 

             
 

Pris: 80 kr.  
Billetbestilling: www.rybiograf.dk 
Arr.: Ry Biograf og Foreningen Norden 
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Torsdag den 26. februar kl. 19.30                                                                                                                             
Mødested: Folkesparekassen, Herningvej 37, Silkeborg 

Folk og fjende – rejser på Færøerne med Havsteen Mikkelsen                                                                                           
v. Agner Frandsen  
 
Som stedsøn af polarforskeren Ejnar Mikkelsen var Havsteen siden drengetiden dybt fortrolig med de 
nordiske egne og har skildret dem, deres folk og historie, sagn og saga, i oliebilleder, litografier og træsnit. 
Desuden har han udsmykket mange kirker med altertavler og glasmosaikker. På Agner Frandsens rejser 
med maleren uddybedes kendskabet til hans motivverden. Gennem fortælling og billeder belyses disse 
temaer. 
 

 
Agner Frandsen 

 
Pris: Folkesparekassen er vært ved en kop kaffe m. kage 
Direkte tilmelding til Folkesparekassen, tlf. 8681 1611 senest  mandag den 17. februar 
Arr.: Folkesparekassen, Folkeuniversitetet og Foreningen Norden 
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Torsdag den 12. marts kl. 18.30                                                                                                                             
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 

Generalforsamling iflg. vedtægterne 

                                                                            
Pris: Foreningen er vært ved en vand/øl 
 

 

Torsdag den 12. marts kl. 19.30 
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads  
 

Dna afslører de danske ulve 
v. Liselotte Wesley Andersen, seniorforsker ved  Institut for Bioscience, Århus Universitet 
 
Genetiker Liselotte Wesley Andersen har været en nøglefigur i den danske ulvesag. Det var hende, der 
igennem omfattende DNA-analyse, var i stand til endegyldigt at fastslå, at Thy-ulven rent faktisk var en 
ægte vild ulv og oven i købet, at den stammede fra et velkendt ulvekobbel i Østtyskland. Hun har 
endvidere stået for alle de efterfølgende danske  DNA-analyser inklusive  den, der i 2013 til stor 
overraskelse afslørede endnu tre hanulve i Jylland. Liselotte vil fortælle om det epokegørende DNA-
detektivarbejde, hun har udført  for at afdække de danske ulves identitet og herkomst. 
 

  
 

Pris:  50  kr. inkl. kaffe/te med brød 
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden 
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Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00                                                                                                                    
Mødested: Ellevangkirkens mødesal, Jellebakken 17, Risskov – kørsel kan arrangeres 

”Aktuelle nordiske sager” 
Forening Nordens formand Karen Ellemann kommer og holder foredrag 
 
 

 
 

 
Tilmelding til Grethe Svendsen, tlf.: 8684 6992/Annelie Bonnichsen, tlf.: 2342 8568                                         

- senest den 4. april                                                                                                                                                            

Arr: Foreningen Norden,  Århuskredsen 
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Medlemsformer og kontingenter for 2014 – 2015 
 

����………udfyldes og sendes til foreningens kasserer…….���� 
 

Jeg tegner hermed nedenstående medlemskab (sæt kryds): 
 
 

���� Personligt medlemskab pr. år: 
 

260,00 kr. 

���� Husstandsmedlemskab pr. år: 
Medlemskabet dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18.år. 
Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen 

 

340,00 kr. 

���� Pensionistmedlemskab pr. år: 
Medlemskabet dækker en pensionist fra det fyldte 65. år 
samt førtidspensionister. 
 

160,00 kr. 

���� Pensionistparmedlemskab pr. år: 
Medlemskab dækker gifte/samboende pensionister, fra den yngste når det 
65. år samt førtidspensionistpar. 
 

200,00 kr. 

���� Skolemedlemskab pr. år. 
Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb af 
undervisningsmateriale, om brevveksling mellem klasser og evt. støtte til 
udvekslingsrejser for elever og lærere. 

495,00 kr. 

���� Skoler med under 100 elever 
 

200,00 kr. 

���� Biblioteksmedlemskab pr. år: 
Bibliotekerne  modtager ekstra medlemsgoder i form af 
informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer. 

395,00 kr. 

���� Støttemedlemskab Individuelt 

 
 
 

 
 

Navn 1: 

 
 

Fødselsår: 
Ved husstands – pensionistparmedlemskab 

 
Navn 2: 

 
 

Fødselsår: 
 
 

Adresse: 

 
 

Postnr/By 

 

MEDLEMSKAB I FORENINGEN NORDEN 
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Som medlem af Foreningen NORDEN markerer du, at de mange mellemfolkelige 

kontakter og venskaber i Norden skal tages alvorligt og styrkes. 

 

Foreningen NORDEN skaber kontakter og oplevelser og knytter bånd mellem 

nordboerne ud fra devisen: Kendskab giver venskab. 

 

Vi sender unge, lærere og elever på udveksling - og vi sætter fokus på venskabsbysamarbejde 

og kultur. 

 

Som medlem får du bl.a.: 

* Magasinet Norden - fire gange årligt. 

* Information om arrangementer på lokalt, lands- og nordisk plan. 

* Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer. 

* Rabatter på hoteller, færger, billeje m.m. 

* Chancen for at møde nye mennesker! 

 

Silkeborg lokalafdeling tager imod indmeldelser til Foreningen NORDEN og 

kan via de stedlige NORDEN-foreninger i vore nordiske venskabsbyer skaffe 

dig kontakter til interesseorganisationer i 

Arendal (N), Kalmar (S), Salvonlinna (F) og Selfoss (IS). 

 

Yderligere oplysning om Foreningen NORDENs arbejde kan ses på internettet: 

www.foreningen-norden.dk eller ved at ringe på telefon 3542 6325. 

Postadresse.: Foreningen NORDEN, Malmøgade 3, 2100 København Ø. 

 

Oplev den nordiske mangfoldighed og styrk det folkelige nordiske arbejde ved 

at deltage og ved at udbrede kendskabet til nordisk interesserede, især blandt 

børn og unge under uddannelse. 

 

Foreningen NORDENs Protektor: Hendes Majestæt Dronning Margrethe II 

 

 
 

 

 


