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Stormskadet træ ved Remstrup Å – nu smuk træskulptur
Foto: Annelie Bonnichsen
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Velkommen til nye nordiske oplevelser
Vi vil gerne byde velkommen til en ny sæson
til både gamle og nye medlemmer. I det nye
program har vi forsøgt at lave varierede
arrangementer med aktuelle nordiske
emner. Ligeledes har vi prøvet at komme
omkring alle de nordiske lande.
Også et velkommen til de to læsekredse.
Bemærk endvidere arrangementerne fra
Foreningen Norden på Kjellerupegnen . Her
er alle naturligvis også velkomne.
Da vi har et tæt samarbejde med
Grænseforeningen i Silkeborg, har vi valgt at
have nogle af deres arrangementer med i
programmet.
Vel mødt til alle vores arrangementer.
Ikke-medlemmer er også velkomne.
Vel mødt til alle interesserede.
Bestyrelsen

Foreningen NORDEN i Silkeborg-bestyrelsen
Formandskabet:
Ordførende
Grethe Svendsen 8684 6992/2117 9110
grethe.svendsen@skolekom.dk
Medlemmer
Ellen Randrup Østergaard 8684 6906/2684
6906
randrupellen@gmail.com
Sekretær
Margit Søby 8682 2571 /6166 9670
margitsoeby@mail.dk
Øvrige poster:
Programudvalg
Annelie Bonnichsen 2342 8568
bonnichsena@gmail.com
Regnskabsansvarlig
Bent Juel Jensen 8684 6707/2324 6607
bjuel@fiberpost.dk

______________________________________ Ad hoc
Steen A. Lauritzen 8685 5319
OBS!
Vi beder medlemmer med mail-adresse om
Ad hoc
snarest at indsende disse til Ellen Østergaard. Terkel Berg-Sørensen 2345 7055
terkel_berg_soerensen@dukamail.dk
Det vil være af stor praktisk betydning og
hjælp for bestyrelsen at have disse ved
Kontakt til biblioteket
f.eks. ekstrameldinger, hurtige beskeder osv.
Margit Søby 8682 2571/6166 9670
PROGRAMMET udsendes altid som et hæfte!
På forhånd tak for hjælpen!

Kontakt til Ry
Susanne Pedersen 2993 3928
suspede@hotmail.com
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Program 2015- 2016
Søndag den 23. august 2015
Folkemøde på Ejer Bavnehøj
Kl. 11.00 Gudstjeneste
Kl. 13.00 Selve mødet med taler, musik mm.
Arr.: Grænseforeningen for Skanderborg og
Omegn

Tirsdag den 1. december 2015 kl. 16.30
Under solen – svensk film
Ry biograf, Ry
Arr.: Ry biograf og Foreningen Norden

Torsdag den 3. september 2015 kl. 8.30
Fællesudflugt til Christiansfeld
Arr.: Grænseforeningen, Silkeborg
Tirsdag den 29. september 2015 kl. 19.00
Einar Már Gudmonsson
Ellevangkirkens mødesal, Risskov
Arr.: Foreningen Norden, Aarhuskredsen

Torsdag den 7. januar 2016 kl. 18.00
Nytårskur - Gule ærter
Medborgerhuset, Bindslevs Plads
Arr.: Foreningen Norden

Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19.30
Nordisk politisamarbejde i praksis
Medborgerhuset, Bindslevs Plads , Silkeborg
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden

Torsdag den 4. februar 2016 kl. 19.00
Islandske vulkaner
Folkesparekassen, Herningvej 37
Arr.: Folkesparekassen, Folkeuniversitetet og
Foreningen Norden

Mandag den 9. november 2015 kl. 19.30
Skumringstimen – ”Venskab i Norden”, set i
lyset af sagaerne
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
Tirsdag den 17. november 2015 kl. 19.00
Denne dag, et liv – om Astrid Lindgren
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Arr.: LOF Midtjylland, Silkeborg Bibliotekerne
og Foreningen Norden

Torsdag den 10. marts 2016 kl. 18.30
GENERALFORSAMLING
Kl. 19.30: Medlemsmøde
Medborgerhuset, Bindslevs Plads
Arr.: Foreningen Norden
Tirsdag den 5. april 2016 kl. 16.30
Salmer fra køkkenet – norsk film
Ry biograf, Ry
Arr.: Ry biograf og Foreningen Norden

Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.00
Sangaften med Marianne Hovgaard og
Freddy Dencker
Medborgerhuset, Bindslevs Plads, Silkeborg
Arr.: Grænseforeningen, Silkeborg
Lørdag den 21. november 2015 kl. 15.00
Carl Nielsen koncert med Nordens Tone
Ellevangkirken, Jellebakken 42, Risskov
Arr:. Foreningen Norden, Aarhuskredsen
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Læsekredsen i Silkeborg sæson 2015-2016
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.
Datoer 2015
Eftermiddagsholdet mødes kl. 14.00
Aftenholdet mødes kl. 19.00
Kontaktperson:
Margit Søby tlf. 8682 2571 /6166 96 70
margitsoeby@mail.dk

Torsdag den 10. september - opstart
Torsdag den 1. oktober
Torsdag den 29. oktober
Torsdag den 19. november
Torsdag den 17. december
Datoer 2016
Torsdag den 14. januar
Torsdag den 11. februar
Torsdag den 17. marts
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Fællesnordiske sommerlejre
for skoleelever i juli måned

Ingrid og Børge Blans
Ungdomsrejselegat

Hvert år tilbydes gennem Foreningen NORDEN
en
fællesnordisk sommerlejr for skoleelever i juli
måned.

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.



Den Nordiske Lejrskole
inviterer 11-14-årige skoleelever fra
hele Norden og de tre baltiske lande til
en uges lejrskole med NORDEN i
centrum.
Der er plads til 90 deltagere i alt.

Materialer uddeles på skolerne om foråret og
kan
også ses på Foreningen Nordens hjemmeside:



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

Ansøgninger behandles løbende og fremsendes
til foreningens kasserer.

www.foreningen-norden.dk
Fakta om Nordisk Lejrskole & Kursuscenter
Den selvejende institution Lejrskolen for Nordisk Ungdom blev officielt indviet den 7. oktober
1948.
Hillerød Kommune havde forud for dette skænket den 7,5 ha store naturgrund til formålet.
Nordisk Lejrskole & Kursuscenter ejes af Fonden Nordisk Lejrskole & Kursuscenter, der er en
erhvervsdrivende fond.
Siden åbningen i 1948 er stedet blevet udvidet og renoveret ad flere omgange. Sidste nyopførelse
skete i 2007, hvor man indviede en helt ny værelsesfløj.
A. P. Møller Fondene, Hillerød Kommune og Lejrskolens Venneforening, der er stiftet i 1948 til
minde om amtmand Kay Ulrich, der var skolens første formand, har gennem årene været
væsentlige økonomiske donorer til udvidelser og renoveringer af stedets bygninger og
udenomsarealer.
I 2005 blev Nordisk lejrskole & Kursuscenter en del af den landsdækkende Danhostel-samarbejde,
der i Danmark består af over 100 vandrehjem og er tillige en del af internationalt samarbejde, der
tilbyder overnatningsmuligheder.
Nordisk Lejrskole & Kursuscenter omsatte i 2010 for godt 6,3 millioner kroner. Stedet havde i 2010
godt 20.000 overnattende gæster, heraf var cirka 4.300 udenlandske gæster.
Stedet rummer i alt 45 værelser og 150 senge, idet flere af værelserne er med flere senge i samme
rum.
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Medlemsmøder efteråret 2015
Søndag den 23. august kl. 11.00
Mødested: Ejer Bavnehøj

Folkemøde på Ejer Bavnehøj - med taler, musik, sang og folkedans
Kl. 11.00 er der gudstjeneste. Kl. 13.00 begynder selve mødet med taler af Knud Erik Therkelsen,
Marianne Jelved, Jon Hardon Hansen og sang af Laura Flensted-Jensen.
Arr.: Grænseforeningen for Skanderborg og Omegn

Torsdag den 3. september kl. 08.30 – ca. 20.30
Mødested: Shelltanken, Østergade, Silkeborg

Dagsudflugt til Christiansfeld og omegn – dagens program:
Formiddagskaffe på rasteplads før den gamle grænseovergang. Ophold ved grænsemuseet,
mulighed for gåtur langs den gamle grænse. Besøg i genforeningskirken i Tyrstrup, hvor Christian
X knælede og takkede. Omvisning i Herrnhuternes Christiansfeld. På et passende tidspunkt
spises den medbragte frokost. Gennem grænselandet til Skamlingsbanken, hvor udsigten over
Lillebælt kan nydes og de mange mindesmærkes beses, inden aftensmaden serveres i
restaurationen på banken.

Tilmelding Flemming Østergaard, tlf. 8684 6906 eller email:flemmingoestergaard@ny-post.dk
senest mandag den 27. august
Pris: 500 kr. inkl. bustur, formiddagskaffe, entréer og aftensmad,
men frokost og drikkevarer er for egen regning
Arr.: Grænseforeningen
OBS!
Vi henviser endvidere til:
Foredrag i Grænseforeningen torsdag den 22. oktober kl. 19.00 på Medborgerhuset:

Herrnhuterne i 1700-tallets dansk-tyske Slesvig.
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Tirsdag den 29. september kl. 19.00
Mødested: Ellevangskirkens mødesal, Jellebakken 42, Risskov

Einar Már Gudmundsson
Drømme, nordlys og regnvejrsdage i Reykjavik er væsentlige og genkommende elementer i
islandske Einar Már Guðmundssons omfangsrige og vidtløftige forfatterskab. I digte, noveller og
romaner udfolder han historier om det islandske folk gennem de seneste 100 år, og uden at
forfalde til sentimental melankoli skriver han den islandske underklasses historie. Poesi og
realisme går hånd i hånd i de humoristiske bøger, der alle er rundet af forfatterens utrættelige
samfundsengagement.

Tilmelding til Grethe Svendsen - senest fredag den 18. september
Pris: 100 kr. inkl. kaffe med brød
Arr.: Foreningen Norden, Aarhuskredsen

Torsdag den 8. oktober kl. 19.30
Mødested Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Nordisk politisamarbejde i praksis
Erfaren kriminalinspektør og forfatter, Frode Z. Olsen, fortæller om forbrydelser i virkelighedens
og fiktionens verden.

Hvis ikke en tidligere kriminalinspektør på Frederiksberg i København med årelang erfaring også
som udsendt politiforbindelsesmand for de nordiske lande kan fortælle om nordisk
politisamarbejde og kriminalitetsbekæmpelse med mere end bare strejf fra nogle af verdens
brændpunkter og samtidigt knytte an til forskellen på at opklare virkelige forbrydelser og
opdigte krimigåder, hvem kan så?
Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
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Mandag, den 9. november kl. 19.30
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Skumringstimen – ”Venskaber i Norden”, fra sagaernes verden.
De islandske sagaer er skrevet for mange hundrede år siden. Alligevel formår de at fascinere, at
række ud over tid og rum. Det er voldsomme fortællinger om kærlighed og had, om opofrelse,
magi og hævn.
Anna Mette Bladt vil gennemgå nogle af fortællingerne om sagatidens helte og heltinder og de
bånd, der bandt dem sammen.
Aftenen rundes af med højtlæsning af den fælles nordiske tekst fra sagaerne.

Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød
Arr.: Folkeuniversitetet og Foreningen Norden

Tirsdag den 17. november kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Denne dag, et liv – et foredrag om Astrid Lindgren
Med udgangspunkt i sin Lindgren- biografi fortæller forfatteren Jens Andersen om den elskede
børnebogsforfatters kampe, nederlag og sejre, drømme og depressioner. Han belyser også
hendes splittede forhold til berømmelse, rigdom, ensomhed, magt - og mænd.

Tilmelding: Billetter købes via www.silkeborgbilletten.dk
Pris: 80 kr.
Arr.: Silkeborgbibliotekerne, LOF Midtjylland og Foreningen Norden
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Torsdag den 19. november kl. 19.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Sangaften med Marianne Hovgaard og Freddy Dencker
Sangaftener kan man ikke få for mange af. Det er fællesskab, man synger de samme ord på
samme tid. Højskolesangbogen og Salmebogen er vore bedste lyriske skatte og enestående for
Danmark. Derfor glæder vi os også i år til at synge sammen under Marianne og Freddys kyndige
vejledning.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe med brød.
Arr.: Grænseforeningen

Lørdag den 21. november kl. 15.00 – ca. 17.00.
Mødested: Ellevangkirken , Jellebakken 42, Risskov

Carl Nielsen koncert med Nordens Tone
Nordens Tone specialiserer sig normalt i musik fra alle de nordiske lande, men i anledning af Carl
Nielsens 150-årige fødselsdag har gruppen sammensat et program med fortolkninger af den
store komponist – arrangeret og spillet i orkestrets helt særlige stil.
Tilmelding: Annelie Bonnichsen - senest mandag den 9. november
Pris: 100 kr. inkl. kaffe med brød - serveres i Mødesalen
Arr.: Foreningen Norden, Aarhuskredsen

Tirsdag den 1. december kl. 16.30
Mødested: Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry – kørsel kan evt. arrangeres
Under solen – svensk romantisk dramafilm fra 1998

Pris: 80 kr.
Billetbestilling: www.rybiograf.dk
Arr.: Ry Biograf og Foreningen Norden

9

Medlemsmøder foråret 2016
Torsdag den 7. januar kl. 18.00
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Nytårskur med gule ærter – nytårskuren er altid en god anledning til at mødes og ønske
hinanden godt nytår!

Kl. 18.00: Lækre traditionelle gule ærter med tilbehør + 1 vand/øl. Derefter æblekage og kaffe.
Kl. 20.00: Vi bliver igen underholdt af en af de mange dygtige musikgrupper fra Den Kreative
Skole. Det er altid spændende, hvad de vil optræde med.
Tilmelding: Grethe Svendsen på 8684 6992 - senest 3. januar
Pris: 200 kr. inkl. 1 øl eller vand, 1 snaps, gule ærter, kaffe med æblekage
Arr.: Foreningen Norden

Svanesymbolet

Svanesymbolet har sit udspring i de 5 nordiske svaner, som optrådte for første gang på en plakat
for Nordens Dag i 1936 med baggrund i Hans Hartvig Seedorff Pedersens digt "Svanerne fra
Norden".
I 1956 blev der udgivet frimærker i de nordiske lande med de 5 svaner som illustration omend i
forskellig udformning.
De 5 svaner gav i 1985 inspiration til det nye symbol for det officielle nordiske samarbejde
tegnet for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd af den finske kunstner Kyösti Varis.
Svanesymbolet med de otte vingefjer repræsenterer de fem nordiske lande Danmark, Finland,
Island, Norge og Sverige og de tre selvstyreområder Færøerne, Grønland og Åland.
I 1989 blev svanesymbolet benyttet som forlæg til et nyt svanemærke, nemlig det velkendte
nordiske miljømærke.
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Torsdag den 4. februar kl. 19.00
Mødested: Folkesparekassen, Herningvej 37, Silkeborg

Et liv på vulkaner - de islandske vulkaner og deres betydning for folket, der lever med dem.
Vulkanolog og forfatter Henning Andersen - en garvet foredragsholder, som gang på gang har
tryllebundet publikum med sin store viden – tager os med på en rejse gennem de islandske
vulkaners forunderlige verden.
Om vulkaner siger han: "Vulkaner er ikke til at spøge med, men de er heller ikke til at undvære.
De har nemlig skabt den luft, vi til daglig indånder og det ligeså uundværlige vand i
verdenshavene, som intet liv kan undvære. Vulkaner er lige så meget vores venner, som de er
vores fjender" ...

Henning Andersen
Folkesparekassen er vært ved en kop kaffe med brød
Direkte tilmelding til Folkesparekassen på 8681 1611 senest mandag den 1. februar
Arr.: Folkesparekassen, Folkeuniversitetet og Foreningen Norden
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Torsdag den 10. marts kl. 18.30
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg

Generalforsamling iflg. vedtægterne
Foreningen er vært ved en vand/øl
Torsdag den 10. marts kl. 19.30
Medlemsmøde samme sted

Møde med lokal politiker – vi vil gerne høre en ung lokalpoiltikers holdning til det nordiske
samarbejde. I skrivende stund har vi pga. af valget ikke kunnet sætte navn på!
Nærmere følger!

Mandag den 5. april kl. 16.30
Mødested: Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry – kørsel kan evt. arrangeres

Salmer fra køkkenet – norsk komediedrama fra 2004
En underfundig og charmerende film om ensomhed og venskab mellem ugifte mænd på Norges
største arbejdsplads, KØKKENET - set med svenske observatørøjne!

Pris: 80 kr.
Billetbestilling: www.rybiograf.dk
Arr.: Ry Biograf og Foreningen Norden
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Svanerne fra Norden
Digt af Hans Hartvig Seedorf. Skrevet til ”Nordens Dag” den 7. oktober 1936

De slog sig ned engang ved Nordens Kyst,
fem vilde Svaner, klædt i Sølverhamme.
En Strejf af Dagning farved deres Bryst,
før Solen selv slog ud sin røde Flamme.
De sidste Taager veg. Et vældigt Rum,
med Skyers Fjældpragt over Bølgers Skum,
sænked sin Blaahed i de dybe Vande,
der gynged Nordens unge, lyse Lande.

Da brød den første Svane ud i Sang:
Her, Søstre, vil jeg bo og bygge Rede.
Mit Sind er et med Sjællands Kløvervang
og Honningduften fra den jyske Hede.
Så fagert er det Land – min Vinges Maal –
hvor Nøkkerosen med sin blege Skaal,
forankret i en Indsøs mørke Strømme,
løfter imod mig sine Svanedrømme.

Silkeborg Kommune – kultur og fritid –
støtter Foreningen NORDEN - Silkeborg afdeling økonomisk
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Medlemsformer og kontingenter for 2015 – 2016
………udfyldes og sendes til foreningens kasserer…….
Jeg tegner hermed nedenstående medlemskab (sæt kryds):



Personligt medlemskab pr. år:

265,00 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

350,00 kr.



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

165,00 kr.



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

205,00 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.
Biblioteksmedlemskab pr. år:
Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form af
informationsmateriale og tilbud om nordiske arrangementer.
Støttemedlemskab
Lokale foreninger, institutioner og virksomheder aftaler kontingent med
lokalafdelingen.
Landsorganisationer og landsdækkende virksomheder aftaler kontingent
med Landsforeningen.

495,00 kr.





Navn 1:
Ved husstands – pensionistparmedlemskab

Fødselsår:

Navn 2:

Fødselsår:

Adresse:

Postnr/By

395,00 kr.

Individuelt
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MEDLEMSKAB I FORENINGEN NORDEN
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
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