Foreningen NORDEN
Svendborg-Langeland
Program efterår 2019

I bestyrelsen har vi besluttet at udsende efterårsprogrammet i form af mail til
vores medlemmer for at spare udgifter til trykning og porto, der efterhånden
udgør en betydelig del af vores udgifter. De få personer uden mail vil selvfølgelig
få programmet tilsendt.
Foreningen Nordens 100-års jubilæum markerer vi med det fælles
korarrangement i Svendborg og Rudkøbing lørdag d. 7. september.

Årets ”Skumringstime” i november afholder vi i år kun i Svendborg, hvor det til
gengæld er lykkedes at få forfatteren Tom Buk-Swienty , der netop er flyttet til
Svendborg, til at komme og fortælle om sin nye bog ”Løvinden”, en skildring af
Karen Blixen, der er årets ”Skumringstime-forfatter”.
Efterårsprogrammet indeholder desuden en filmeftermiddag i SCALA Svendborg
et foredrag om Kiruna og desuden lægger vi op til etablering af en læsekreds i
Svendborg i lighed med den, der har eksisteret et par år på Langeland

Syng Norden sammen – en million synger nordisk

Lørdag d. 7. september kl. 10 på Torvet i Svendborg
og kl. 14.30 på Torvet i Rudkøbing
Kor fra Svendborg og Langeland under ledelse af henholdsvis Povl Chr. Balslev og Lone
Nordahl synger sammen med publikum de tre sange, der samme dag synges overalt i
Norden for at markere Foreningen Nordens 100-års jubilæum : ”Kringsatt av fiender” –
”Vem kan segla förutan vind” og ”I skovens dybe stille ro” og så tilføjer vi i Svendborg og på
Langeland ”Fjäriln vingad” ( ”Nu er jord og himmel stille”)
Kom og tag del i arrangementet, hvor sangtekster bliver udleveret

Amundsen – norsk storfilm om polarforskeren

Den nye norske storfilm om eventyreren og sydpolshelten Roald Amundsen vises for første
gang i Svendborg. Filmen er en skildring af Amundsens dramatiske og imponerende
ekspeditioner i ishavet , men også om de omkostninger de medførte privat og
professionelt.
Torsdag d. 26. september kl. 15.30 i SCALA Svendborg. Centrumpladsen.
Billetpris: Medlemmer : 65 kr. (incl. 1 glas vin) , ikke medlemmer: 80 kr.

Kiruna – byen der skal flyttes

I Kiruna har man brudt jern siden 1890`erne. Det er verdens største sammemhængende
jernnåre, men den går ind under byens centrum, der derfor er ved at blive flyttet. Det
påvirker op mod 3.000 huse og lejligheder og dermed flere tusind mennesker.
Kurt Andreasen skildrer byens udvikling og forvandling i et rigt illustreret foredrag.
Onsdag d. 23. oktober kl. 14 i Kulturhus Svendborg, Borgerforeningen, Ramsherred
Billetpris: Medlemmer 50 kr. ikke medlemmer 75 kr. incl. kaffe/te i pausen

SKUMRINGSTIME – med Tom Buk-Swienty

"Mandag d. 11. november fejres "Skumringstime" i hele Norden, og i år er Karen Blixen
årets nordiske forfatter , og ”Babettes gæstebud” oplæsningsbogen.
I Svendborg er det lykkedes biblioteket og Foreningen Norden at få forfatteren Tom BukSwienty til at præsentere sin nye bog om Karen Blixen med titlen "Løvinden", der netop er
udkommet. Buk-Swienty fortæller på baggrund af breve og samtaler med nøglepersoner
om forfatterindens 17 år på kaffefarmen i Kenya, hvor Buk-Swienty selv har opholdt sig
gennem flere måneder for at samle stof til den rigt illustrerede biografi.
Mandag d. 11. november kl. 19 – 21 på Svendborg Bibliotek, Svinget 1.
Billetpris : 60 kr. for medlemmer , 80 kr. for øvrige
Billetter købes på biblioteket og via bibliotekets hjemmeside ”Det sker”

Vil du deltage i en ”Nordisk læsekreds” ?

På Langeland har der de sidste 2 år eksisteret en læsekreds, hvor man privat samles og
diskuterer et stykke nordisk litteratur,, man er blevet enige om at læse.
Flere har opfordret os til at oprette en lignende læsekreds i Svendborg, og hvis du er
interesseret i at være med så kontakt Ellen Winter telefonisk eller pr. mail :
24 42 05 19 eller ewinter@sydfynsmail.dk.

Hvem er vi ?
Foreningen Norden Svendborg-Langeland er en 2 år gammel fusion af de lokale
foreninger i Svendborg, stiftet i 1943 og Langeland stiftet i 1951
Begge kommuner har nordiske venskabsbyer.
Svendborg: Jönköping i Sverige, Bodø i Norge , Kuopio i Finland og Aasiaat i Grønland
Langeland: Tingsryd i Sverige, Skaun i Norge og Keuruu i Finland
Et medlemskab koster 295 kr. for enkeltpersoner og 390 kr. for en husstand.
For pensionister er prisen 195 kr. og 240 kr. for par
Nye medlemmer har gratis medlemskab i 2019
Lokalbestyrelsen har 7 medlemmer: Carsten Winther (formand), Lilly Christensen
(næstformand) samt Erik Skøtt Andersen, Connie Schleimann-Jensen, Christina Åkerman,
Sonja Fogsgaard, Birthe Braad Lund og Margit Nyborg Jensen (suppleant)
Kontakt: Carsten Winther tlf. 23 98 51 99 mail: carstenoganni@gmail.com

