
    Foreningen NORDEN 
                          Svendborg-Langeland 

                            Program forår 2020 

 
Efter fejringen af Foreningen Nordens 100 års jubilæum i 2019, som har givet os 

mange nye medlemmer, er vi igen tilbage i de vante rammer, som i første 

omgang bliver med fokus på Island gennem den helt ny islandske film ”En hvid 

hvid dag”, der indleder forårsprogrammet allerede 8. januar i ”BIO Langeland.” 

I februar bliver det fulgt op af Island-eksperten og den tidligere leder af ”Det 

Nordiske Hus” i Reykjavik Torben Rasmussen. 

Så sætter vi også fokus på samernes vilkår ved en virkelig ekspert på området 

antropologi-lektor Sally Anderson. Endelig genoptager vi efter 1 års pause 

”Kend din kommune” – serien, hvor tidligere bl.a. Bregninge, Thurø, Egense og 

Rudkøbing har været i fokus. Denne gang bliver vi på Langeland, og det er igen 

med tidligere museumsinspektør Peter Dragsbo som rundviser i den både 

historisk, kulturhistorisk og arkitekturhistorisk spændende slotsby Tranekær. 

 

Så velkommen til en forhåbentlig spændende vinter- og forårssæson, hvor vi  

også afholder den traditionelle generalforsamling, hvor organist, komponist, 

korleder mm. Povl Chr. Balslev har lovet at sørge for den musikalske 

underholdning. 

 

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 arrangementer. 

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

 

 

 



                                                    

                

                ”En hvid, hvid dag” -  ny islandsk filmperle 

   

Med ”En hvid, hvid dag” har den unge islandske instruktør Hlynur Palmason fået sit store 

folkelige gennembrud. Filmen om politimanden Ingimundur, der ikke kan slippe mistanken 

om, at hans kones død ved en trafikulykke skyldes andet end stærk tåge, det specielle 

islandske vejrfænomen hvor himmel og land står i eet. Med barnebarnet Salka opnår han 

en varm, smuk kontakt , mens han sammen med hende borer i den betændte fortid. 

Med ”En hvid, hvid dag” indtager Hlynur Palmason sin plads som et af europæisk films 

største unge instruktørtalenter. 

 

Tidspunkt: Onsdag d. 8. januar kl. 14.00 i BIO Langeland 

Medlemspris 50 kr. incl. kaffe og kage (Ikke-medl. 70 kr.) 

                               

Hvad kan danskerne lære af det islandske folk     

                      
Hvordan kan en befolkning på 355.00 mennesker, 390.000 får , 65.000 heste og en hel del 

fisk opretholde en fuldt moderne stat med alle dens institutioner og karaktertræk. 

For 14-16 år siden kunne man oven i købet opleve, at islændingene opkøbte markante 

virksomheder som ”Magasin du Nord” og ”Hotel d´Angleterre. I 2008 gik de næsten 

statsbankerot, men nu går det igen bedre i hvert fald overordnet set. 

Torben Rasmussen , forfatter af ”Turen går til Island”, rejsearrangør og tidligere leder af 

”Norden hus”  i Reykjavik vil udfolde denne utrolige historie for os. 

 

Tidspunkt: Mandag d. 3. februar kl. 14.00 i Borgerforeningen, Ramsherred, Svendborg 

Medlemspris 50 kr. incl. kaffe  ( Ikke medl. 75 kr.) 



 

Samerne i det 21. århundrede 

                                    

Sally Anderson kommer rundt omkring samernes etablering i det nordlige område af 

Norge, Sverige, Finland og Rusland. Efterfølgende sættes der fokus på det nordsamiske 

kærneområde Finnmark, hvor det samiske samfund udfolder sig med Kautokeino som 

centrum. Samernes skikke og kultur skildres og også de store udfordringer som de 

omgivende samfund og ikke mindst klimaændringerne giver for blandt andet den 

traditionelle rendrift.  

Sally Anderson er adjunkt ved Institut for pædagogisk antropologi ved Århus Universitet 

          Tidspunkt:   Fredag d. 13. marts kl. 15.00 i Multihuset, Gl. Skårupvej 3, Svendborg 

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

 

Generalforsamling med musikalsk underholdning 

                                    

Årets generalforsamling afholder vi som i de senere år i ”Multihuset på Gl. Skårupvej 3. 
I forbindelse med generalforsamlingen er der kaffebord. Når formaliteterne er overstået 
har organist, komponist og musikalsk blæksprutte Povl Chr. Balslev lovet at underholde os 
med eksempler fra sin store musikalske rygsæk, og vi får mulighed for selv at få rørt 
stemmebåndene. 
 Der vil blive udsendt dagsorden til generalforsamlingen til alle ca. 15. marts med angivelse 
af hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. I øjeblikket er bestyrelsen uden 
suppleanter, så vil man deltage aktivt i foreningen, er muligheden bestemt til stede. 
 
       Tidspunkt: Tirsdag d. 31. marts kl. 15 – 17 i Multihuset Gl. Skårupvej 3, Svendborg 
 



 

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: Lørdag d. 2. maj kl. 14.00 . 

Vi mødes på parkeringspladsen ved kirken, og slutter af i restauranten ved 

Medicinhaverne med kaffe og brød.  Medlemspris 50 kr.  ( ikke medl. 75 kr. ) 

 

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: carstenoganni@gmail.com 

                          Hjemmeside:  www.svendborg.foreningen-norden.dk 
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