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Velkommen til nye nordiske oplevelser 

                                                                                              

Med det nye program tager vi fat på sæson nr. 70. 

Programmet indeholder vores faste arrangementer 

såsom udflugten, skumringstimen, nytårskuren, 

generalforsamlingen, foredraget i Folkesparekassen 

og fejring af Nordens dag. Men i bestyrelsen synes vi 

stadig, der er mange nye, spændende emner at 

sætte fokus på. Til efteråret har vi bl.a. 3 aftener om 

Finland. Det drejer sig om et foredrag om 

Finnebørnene, en filmaften, der relaterer til 

foredragets emne samt en aften med finsk kunst og 

design.                                                                              

Til foråret skal vi fejre vores 70-års jubilæum med en 

festlig aften. I juni er det Silkeborgs tur til at invitere 

vores nordiske venner fra Arendal, Selfoss, Kalmar 

og Savollina til venskabsbytræf.                                            

Vores underafdeling i Ry er sat på stand-by, da deres 

to bestyrelsesmedlemmer har travlt med job og 

familie. Vi har fortsat 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 
Annelie Bonnichsen 8681 6259/2342 8568 
sekretær 
annelie@mail.tele.dk 
 
Øvrige medlemmer: 
Ellen Østergaard 8684 6906/2684 6906 
rejseudvalget 
Steen A. Lauritzen 8685 5319 
ad hoc 
Terkel Berg-Sørensen 2345 7055 
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 
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Program Silkeborg-afdeling 
Efteråret 2013 Foråret 2014 

 
Torsdag den 8. august  kl. 10.00  
Fællesudflugt  til Flyvestation Karup                      
Arr.:  Foreningen Norden i Kjellerup 
 
Tirsdag den 24. september kl. 17.00 – 19.00                                    
Stjernestøv og galakser v. Anja C. Andersen                     
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.:  Biblioteket, Højskoleforeningen og Norden 
 
Torsdag den 3. oktober kl. 15.00 – 17.00 
Søren Kierkegaard  v/Lise Søelund 
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.: Biblioteket og Nordens Læsekreds 
 
Torsdag den 3. oktober kl. 19.00 
Finnebørn v. Tapio Juhl 
Medborgerhuset, Bindslevs Plads 
Arr.:  Foreningen Norden 
 
Mandag den 7. oktober kl. 19.30 
Mother of Mine                                                                
Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry 
Arr.: Ry Biograf og Foreningen Norden 
 
Mandag den 11. november kl. 19.00 
Skumringstimen – ”Vinter” 
Biblioteket, Silkeborg 
Arr.:  Biblioteket og  Foreningen Norden 
 
Onsdag den 13. november kl. 19.00 
Norden i historisk perspektiv  m. fokus på 1814                 
v. Professor Uffe Østergaard                                       
Ellevangskirkens mødesal, Risskov 
Arr.:  Århuskredsen 
 
Torsdag den 14. november  kl. 19.30 
Syng-dansk-aften  
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.: Grænseforeningen i Silkeborg 

 
Torsdag den 9. januar kl. 18.00 
Nytårskur - Gule ærter 
Underholdning ved Den Kreative Skole 
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.: Foreningen Norden 
 
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00 
90-års Jubilæum med  sønderjysk grønlangkål           
Sejs-Svejbæk Kirkes menighedslokale, Julsøvej 130 
Arr.: Grænseforeningen 
 
Torsdag den 20. februar kl. 19.30 
Fritjof Nansen v. Terkel Berg-Sørensen 
Folkesparekassen, Herningvej  37 
Arr.: Folkesparekassen, Folkeuniversitetet og  
Foreningen Norden 
 
Torsdag den 6. marts   kl. 19.00                                                                   
GENERALFORSAMLING 
Kl. 20.00: Medlemsmøde  
Finsk kunst og design v. Taina Hvidlykke                                
Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
Arr.. Folkeuniversitetet og Foreningen Norden 
 
Mandag den 24. marts kl. 18.00                           
NORDENS DAG – 70-års jubilæum                    
Nærmere program følger 
 
Mandag  den 2. juni – torsdag  den 5. juni 
Venskabsbytræf   i Silkeborg 
Nærmere program følger 
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Læsekredsen i Silkeborg  sæson 2013-2014                                          
Alle møder afholdes på Medborgerhuset, Bindslevs Plads 

Læsekredsen mødes ca. 1 gang om måneden (torsdage). Der læses litteratur af nordiske forfattere af 

både nyere og ældre dato. Der kræves ingen forudsætninger for at deltage, blot lysten  til at læse og til at 

diskutere  den læste bog med andre. Der diskuteres  1 bog pr. gang, og bøgerne udleveres /afleveres på 

møderne. Det aftales blandt deltagerne, hvilke bøger der læses. 

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

dette på Medborgerhuset. 

1. møde torsdag den  5. september 2013 kl. 14.00 

Fælles opstart for begge hold.                                              

Derefter:                                                   

Eftermiddagsholdet mødes  kl. 14.00      

Aftenholdet mødes kl. 19.00                          

Gensidig inspiration fra  gode bøger, vi har læst i 

løbet af sommeren. Vi udvælger bog-emner til den 

kommende sæson. Der udleveres bøger til det 

kommende møde. 

Kontaktperson:                                                                    

Margit Søby, tlf. 8682 2571 /6166 96 70 

margitsoeby@mail.dk 

Datoer 2013                                                                       

Torsdag den  5. september  (fælles opstart)                                                   

Torsdag den  3. oktober                                               

Torsdag  den  31. oktober                                          

Torsdag den 21. november                                            

Torsdag den 12. december 

Datoer 2014 

Torsdag den  23. januar                                                       

Torsdag den  20. februar                                                       

Torsdag den  20. marts                                                           

Torsdag den 3. oktober kl.  15.00 – 17.00                                                                                                         

Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads                                                                                                                                    

Lise Søelund introducerer sin nyeste bog, ”Kunsten at være menneske” og giver en introduktion til at 

læse Søren Kierkegaard.                                                                                                                                                 

Arr.: Biblioteket og Foreningen Nordens læsekredse 

 

             

Silkeborg Kommune – kultur og fritid –                                                                                            

støtter Foreningen NORDEN - Silkeborg afdeling økonomisk 
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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 2013 
 

                                                                                                                                                                                
Torsdag den 8. august  Kl. 09.30 – 14.30                                                                                                                 
Mødested: P-pladsen ved Thorning Skole, Møllevej 1, Thorning  kl. 9.30, hvorfra vi med Thorning Turist 
kører  til Karup. Udflugten slutter ved P-pladsen ca. 14.30. 

Dagudflugt til Flyvestation Karup                                                                                     
Se turens indhold under Kjellerup, side 3. 
 
Pris:  175 kr. inkl. frokost, hvor der serveres smørrebrød. Drikkevarer for egen regning. 
Arr.: Foreningen Norden, Kjellerup 

Tilmelding til Hans Jørgensen, tlf.: 8684 6282 eller Ellen Østergaard, tlf.: 8684 6906  senest den 5. august. 
Fælles kørsel fra Silkeborg kan evt. arrangeres. 

                                                                                                                   

 

 
Torsdag den 24. september  kl. 17.00 – 19.00                                                                                                     
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
                                                                    
Astrofysiker Anja C. Andersen  - Stjernestøv og galakser                                                      

Stjernestøv er en allestedsnærværende komponent i kosmos og påvirker direkte eller indirekte de fleste 

forskningsområder inden for astronomi.                                                                                                                      

I gas – støvskyerne bliver nye stjerner dannet,  og de tilstedeværende støvkorn spiller en altafgørende 

rolle for, at stjerner som Solen og planeter som Jorden kan dannes.                                                           

Kosmisk støv har på den måde været helt essentiel for, at vi findes i universet i dag.                                 

Anja C. Andersen modtog i 2006 Rosenkjærprisen for formidling af et vanskeligt emne på dansk.                 

Anja C. Andersen er ansat på Niels Bohr instituttet i København. 

 

Pris:  65 kr. – drikkevarer kan købes i pausen.                                                                                                                  

Arr.: Biblioteket, Højskoleforeningen og Foreningen Norden – billetter købes på biblioteket                                      
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Torsdag den 3. oktober  kl. 19.00 
Mødested Medborgerhuset, Bindslev Plads 
    

Foredrag  v. Tapio Juhl                                                                                                                                                                  
Min egen beretning – de gode hensigters tid! 
 

Tapio Juhl fortæller om sit liv som finnebarn i Danmark. Vi får indsigt i baggrunden for, at finske børn 
efter vinterkrigens afslutning i 1939 blev fjernet fra forældrene og sendt til plejeforældre i de andre 
nordiske lande.Tapio fortæller endvidere om selve rejsen til Danmark i 1943 – han var bare to år, men 
mange ting står mejslet i hans erindring den dag i dag. I sidste del af foredraget  beskrives tiden efter.                             
 

                                                                          
                 Ankomst                                                           Tapio Juhl                                         Billede fra  ”Mother of Mine” 
 

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

Arr.: Foreningen Norden 
                                                                                          

 

 

Mandag den 7. oktober kl. 19.30                                                                                                                                       
Mødested Ry Biograf, Kyhnsvej 4, Ry 
 

Mother of Mine                                                                                                                                                 
Under 2. verdenskrig blev der evakueret ca. 70.000 finske krigsbørn til Sverige. Filmen skildrer gennem 
den 9-årige Eeros oplevelser  en historie om at stå mellem to mødre i to  forskellige lande. Eeros far var 
allerede  faldet ved fronten, og den ulykkelige mor kan ikke klare at passe drengen. Han bliver derfor 
sendt til en tryggere tilværelse i Sverige. Men den nye plejemor har sine egne sorger at bære, og det 
bliver ikke bedre af, at hun helst ville have modtaget en lille pige. Krigstidens usikkerhed efterlader dybe 
sår, som får konsekvenser i forholdet til både moderen og plejemoderen. 
Filmen er instrueret af den prisbelønnede  Klaus Härö og filmatiseret som en finsk-svensk produktion i 
2005.                                                                                                                                                                                       
Tapio Juhl vil selv være til stede og introducere filmen for os. 
 
Pris: 75 kr. 
Arr.: Ry Biograf og Foreningen Norden 
Billetbestilling: www.rybiograf.dk 
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Mandag, den 11. november  kl. 19.00                                                                                                            

Mødested: Silkeborg  Bibliotek                                                                                                                                                                      

Skumringstimen – ”Vinter”                                                                                         

Mød forfatter Marianne Jørgensen – kendt fra klummer i Landbrugsavisen                                                       

og  fra TV MidtVest -udsendelserne ” Hånden på hjertet”.                                                                                      

” Fra Bondekone til forfatter”                                                                                                                                       

Marianne Jørgensen fortæller om livet som bondekone , om svigerfamilien, der lever tæt på , om børn, 

der har langt til alting og så lige det med at blive forfatter.                                                                                 

Kort sagt et foredrag fortalt med humor og nerve . 

Bibliotekar Jakob Winding indleder aftenen med højtlæsning af årets tekst fra ”Is-slottet” af  den norske 

forfatter Tarjei Vesaas.  Bogen fik Nordisk Råds litteraturpris i 1964 og er også filmatiseret. En fin 

beretning om to unge pigers nære venskab, erfaringer og indtræden i voksenlivet. 

 
                                                                                                                                                                                         
Pris: 75 kr. inkl. gebyr og kaffe m. kage  
Arr.: Silkeborg Bibliotek og  Foreningen NORDEN 
Billetter købes på Silkeborg Bibliotek 
                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                            

Onsdag den 13. november kl. 19.00                                                                                                                     

Mødested: Ellevangkirkens mødesal, Jellebakken 42, Risskov                                                                                                                  

Norden i historisk perspektiv med fokus på 1814                                                      
foredrag v. professor Uffe Østergaard (CBS)                                                                                                             

Fælleskørsel kan evt. arrangeres                                                                                                                                        

Pris: 50 kr. for kaffe m. brød                                                                                                                                     

Arr.:  Århuskredsen                                                                                                                                                          

Tilmelding til Grethe Svendsen, tlf.: 8684 6992 eller Annelie Bonnichsen, tlf.: 8681 6259                              

- senest den 9. november     
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Torsdag den 14. november kl. 19.30                                                                                                                    

Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads                                                                                                                  

Syng-dansk aften med Marianne Hougaard og Freddy Dencker                        

Marianne og Freddy har i snart mange år givet os gode  oplevelser med musik og sang. De er dygtige til at 

variere temaerne og sørger for, at der bliver sunget et bredt repertoire med både nye og gamle sange fra 

Højskolesangbogen. Selvfølgelig med tilbørlig hensyn til sange fra grænselandet, hvor sang og musik altid 

har haft,  ikke bare en folkelig betydning , men også en politisk. 

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

 

Arr.: Grænseforeningen i Silkeborg 
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Medlemsmøder foråret 2014 

 

 
Torsdag,  den 9. januar kl. 18.00                                                                                                                                
Mødested:  Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
 

Nytårskur med gule ærter 
 
 

    
 
Kl. 18.00: Gule ærter 
Kl. 20.00: Underholdning v. Den Kreative Skole 
 
Pris: 150  kr.  inkl.  gule ærter, en øl/vand, kaffe med æblekage og underholdning 
Tilmelding  til Grethe Svendsen,  tlf.:  8684 6992/Annelie Bonnichsen, tlf.: 8681 6259                                         
- senest 5. januar. 
 
 
 
 
 
Tirsdag den 28. januar kl. 19.00                                                                                                                               
Mødested Sejs-Svejbæk Kirkes menighedslokale, Julsøvej 130 
 

90-års jubilæumsaften med sønderjysk grønlangkål 
Det er dejligt at spise sammen, og derfor fejrer vi vort jubilæum ved at spise en traditionel sønderjysk ret, 
som er både velsmagende og nærende. 
 

  
 

Aftenen vil også byde på musikalsk underholdning og humoristiske jubilæumsindslag. 
 
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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Torsdag den 20. februar kl. 19.30                                                                                                                             
Mødested: Folkesparekassen, Herningvej 37, Silkeborg 

Fridtjof Nansen – polarforsker og diplomat                                                                                             
v. Terkel Berg-Sørensen, højskolemand, friluftsmand og med mange års interesse i det nordiske.  
 
På ski over Grønlands indlandsis – sådan begyndte Fridtjof Nansens forskerkarriere. Han er født for 152 år 
siden og er nu igen blevet aktuel. Polarområderne og Grønland er blevet højaktuelle områder, da isens 
afsmeltning har skabt nye sejlruter gennem Ishavet og dermed tilgængelighed for olie- og 
mineralefterforskning.                                                                                                                                                   
Det begyndte med Fridtjof Nansen, som kunne sætte mange titler på sit visitkort: polarforsker, 
ekspeditionsleder med polarskibet ”Fram”, videnskabsmand, diplomat, filantrop og norsk repræsentant i 
”Folkenes Fobund”. I 1922 modtog han Nobels fredspris for sin store indsats for flygtninge og hjemløse i 
Europa efter 1. verdenskrig. 
  
Mødet finder sted i samarbejde med Folkesparekassen og Folkeuniversitetet 
Direkte tilmelding til Folkesparekassen, tlf. 8681 1611 senest  mandag den 17. februar 
Folkesparekassen er vært ved en kop kaffe m. kage 
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Torsdag den 6. marts kl. 19.00                                                                                                                             
Mødested: Medborgerhuset, Bindslev Plads 
 

Generalforsamling iflg. vedtægterne 
Foreningen er vært ved en vand/øl 
 

 
 
 

 
Torsdag den 6. marts kl. 20.00                                                                                                                                 
Mødested: Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 
 

Finsk design og nyere billedkunst 
v. Taina Hvidlykke, finskfødt kulturformidler og billedkunstner. 

 
Det finske formsprog har sit særpræg, som lægger vægt på enkelthed i form og på brugbarhed i sin 
funktionalitet. Finsk design har skabt flere internationale klassikere som Fiskars’ sakse og Marimekkos 
tekstiler med store grafiske mønstre. Glas fra Iittala og Nuutajärvi er værd at kende, ligesom det fine 
smykkedesign, som ofte har naturen som udgangspunkt. 
 
Finske nutidskunst fik 1998 sit eget museum i Helsinki, og i dag er Kiasma et af landets mest populære 
museer. Vi kigger også nærmere på vigtigste tendenser i moderne kunst og ser på værker af nogle 
interessante finske billedkunstnere. 
 

 

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

 
 
 



 
 
 

13 
 

Mandag den 24. marts kl. 18.00                                                                                                                             
Mødested Medborgerhuset, Bindslevs  Plads 

Nordens Dag – 70 års jubilæum 
 
Den 27. marts har Foreningen Norden i Silkeborg eksisteret i 70 år. Vi slår vores fødselsdag sammen med 
Nordens Dag og fejrer det med nordisk  mad, festtaler, musik og anden underholdning. Vi håber, at rigtig 
mange af vores medlemmer vil slutte op om arrangement, så det bliver en god aften. 
 
Pris: 200 kr. incl. mad og underholdning                                                                                                                     
Arr: Foreningen Norden                                                                                                                                             
Tilmelding til Grethe Svendsen, tlf.: 8684 6992 eller Annelie Bonnichsen, tlf.: 8681 6259                              
- senest den 20. marts    

 
 

 

 
 

 
 

Mandag den 2. juni – torsdag den 5. juni 2014 

Venskabsbytræf i Silkeborg med temaet:                                                                       
”Kultur og Natur” i Det Midtjyske 
 
Kulturen belyses gennem besøg i kirker og på institutioner og museer i Silkeborg – og ikke at forglemme 
muligheden  for at kigge nærmere på vore dejlige forretninger. 

Naturen belyses gennem ”Heden” – et enestående stykke natur, som ikke findes magen til i de andre 
nordiske lande. Vi kører en heldagsudflugt med bl.a. besøg i Viborg Domkirke og  på Hedeselskabet. 
Herfra fortsætter vi videre ud over Kongenshus Mindepark. 
 
3 dage med mulighed for  meget fælles samvær med vore nordiske venner. 
Et færdigt, detaljeret program vil  foreligge i efteråret. 

 
 

              
                      Viborg Domkirke                                  Hedens opdyrkning                  Hedeselskabets hovedsæde 
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Medlemsformer og kontingenter for 2013 – 2014 
 

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

Jeg tegner hermed nedenstående medlemskab (sæt kryds): 
 
 

���� Personligt medlemskab pr. år: 
 

260,00 kr. 

���� Husstandsmedlemsskab pr. år: 
Medlemsskabet 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: 
Medlemsskabet 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. 

���� Støttemedlemsskab Individuelt 

 
 
 

 
 

Navn 1: 

 
 

Fødselsår: 
Ved husstands – pensionistparmedlemskab 

 
Navn 2: 

 
 

Fødselsår: 
 
 

Adresse: 

 
 

Postnr/By 
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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 

 

 
 

 

 

 


