
    Foreningen NORDEN 
                          Svendborg-Langeland 

                          Program efterår 2020 

                          
Den bratte nedlukning af hele samfundet og dermed også vores forenings 

aktiviteter grundet Covid-19 i det tidlige forår bevirkede jo stribevis af 

aflysninger, som for Foreningen Nordens vedkommende ramte 2 arrangementer 

samt vores generalforsamling. 

 

Det prøver vi at råde delvis bod på ved at indlede efterårets arrangementer med 

den byvandring i Tranekær, som var programsat i maj, mens foredraget 

”Samerne i det 21. århundrede” udskydes helt til 2021, hvor det afvikles 5. 

marts. På samme måde bliver den aflyste generalforsamling også først 

gennemført i foråret 2021. 

 

Som det fremgår indeholder efterårsprogrammet yderligere arrangementer på 

både Langeland og Svendborg, hvor ”Borgerhuset” i Rudkøbing er ramme om et 

foredrag med lysbilleder om grønlandsmaleren fra Marstal Jens Erik Carl 

Rasmussen og den traditionsrige SKUMRINGSTIME i samarbejde med 

bibliotekerne er i år på Svendborg Bibliotek. 

Vi håber at kunne afslutte året med en kirkekoncert med den finske trio 

”Rosetta”, med fløjtevirtuosen Sunniva Fagerlund, der tidligere har besøgt os 

med sin daværende gruppe ”Bravade” 
Programmet udsendes via mail til alle vores medlemmer med mailadresse,og I  

må meget gerne maile det videre til andre, der kunne have interesse for vores 

forening og/eller vores aktiviteter. 

Vi udsender nyhedsbrev via mail ca. 8 dage før alle arrangementer. 

 

 

 



                                   Kend din kommune  -  Tranekær 

 

            

 

For et par år siden gennemførte tidligere museumsinspektør Peter Dragsbo en meget 

vellykket travetur for os gennem det historiske Rudkøbing. Nu er turen kommet til 

Tranekær, hvis mange imponerende bygninger selvfølgelig har sammenhæng med 

Tranekær Slot, og hvor mange af byens indbyggere har spillet ikke blot en lokal men i høj 

grad også en national rolle i Danmarkshistorien. 

 

 Tidspunkt: Onsdag. 23. september kl. 14.00 . 

Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken, og slutter af på Tranekær Slotskro med kaffe 

og brød.  Arrangementet er gratis for medlemmer  ( ikke medl. 75 kr. ) 

Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne have en tilbagemelding på jeres deltagelse ! 

Mail til carstenwinther@beskedboks.dk  eller SMS til 23985199 senest 21.september 

 

        Grønlandsmaleren fra Marstal:  Jens Erik Carl Rasmussen 

               

Museumsinspektør Karsten Hermansen har skrevet bogen ”- så maler jeg hvad jeg har 

set” om marine- og grønlandsmaleren Jens Erik Carl Rasmussen, hvis billeder fra især 

Grønland har opnået høje priser på kunstauktioner, og som Marstal Søfartsmuseum har 

erhvervet et stort antal af. Karsten Hermansen fortæller om malerens dramatiske liv, og 

hans rejser til det Grønland, hvis motivverden af både natur og befolkning blev hans 

foretrukne og hans skæbne. 

Tidspunkt: Onsdag d. 21. oktober kl. 14 i ”Borgerhuset” , Ahlefeldtsgade 13 Rudkøbing 

Medlemspris 50 kr. incl. kaffe og kage, ( ikke medl. 75 kr. ) 

 



 

 NORDISK SKUMRINGSTIME med oplæsning og sang 

                         
I hele Norden fejres i år SKUMRINGSTIME med oplæsning af romanen ”AR”, skrevet af 

islandske Audur Olafsdottir og belønnet med Nordisk Råds Litteraturpris i 2018. 

Romanen der kan lånes på bibliotekerne er en skildring af den midaldrende handyman 

Jonas der med sin værktøjskasse både hjælper andre men især sig selv. 

Efter oplæsning og kaffebord synger islandske Hannah Ragnarsdottir egne og andre 

nordiske viser akkompagneret af guitarist Jon Kjærran 

Tidspunkt: Mandag d. 9. november kl. 19 på Svendborg Bibliotek 

Der er gratis adgang, og der kan købes kaffe og kage 

HUSK at booke gratis billet på Svendborgbibliotek.dk 

 

Kirkekoncert med den finske baroktrio ROSETTA 

 
Trioen ”Rosetta” har trods etablering i 2019 allerede en omfattende koncertvirksomhed 

bag sig i både hjemlandet Finland og internationalt. Trioen består af Sunniva Fagerlund på 

fløjte, amerikanske Anthony Marini på barokviolin og organist Markku Mäkinen. 

Trioens repertoire omfatter både barokmusik suppleret med nyskrevne kompositioner. 

 

Tidspunkt: Koncerttidspunktet er endnu ikke fastlagt, men meldes ud så snart vi har en 

dato 



 

Hvem er vi ? 

Foreningen Norden Svendborg-Langeland er en 3 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 

Lokalbestyrelsen har 7 medlemmer: Carsten Winther (formand), Lilly Christensen 

(næstformand) samt Erik Skøtt Andersen, Connie Schleimann-Jensen, Christina Åkerman, 

Birthe Braad Lund og Margit Nyborg Jensen. 

Kontakt: Carsten Winther  tlf. 23 98 51 99    mail: carstenwinther@beskedboks.dk 

                          Hjemmeside:  www.svendborg.foreningen-norden.dk 

                            


