
Hvem er vi? 
 
Foreningen NORDEN Svendborg blev stiftet i 1943 
og havde under krigen en meget stor lokal opbakning.  
 
Svendborgs nordiske venskabsbyer er Jönköping i Sverige,  
Bodø i Norge, Kuopio i Finland, Aasiaat i Grønland. 
 
Vi er medlem af Foreningen NORDEN Danmark, der er en folkelig 
forening, oprettet i 1919. Der er ca. 10.000 personlige medlemmer  
og ca. 400 skole - og biblioteksmedlemmer. 
 
Foreningen arbejder for at styrke det nordiske fællesskab nordiske borgere imellem, 
og ved fremme af nordisk kultur og politisk samarbejde netop nu, 
hvor den internationale dagsorden præges af mange interesser. 
 

Som medlem får du: 
Magasinet Norden NU - tilbud om Nordiske rejser - Kulturarrangementer m. m. 
 

Vil du være medlem eller vide mere om os – så kontakt 
formand Elinor Harder på 
tlf. 62 21 01 95. mail: svendborg@fo.dk 
eller næstformand Inga- Britt Kjølby Olsen 
tlf. 62 20 54 62. Mail: noo-ibo-thuroe@mail.dk 
Mød os på Facebook: Foreningen Norden Svendborg 
 

Et medlemskab koster pr år: 
Pensionistmedlemskab  165 kr. 
Pensionist par   205 kr. 
Personligt medlem  265 kr. 
Husstandsmedlemskab  350 kr. 
Kollektivmedlemskab i Svendborg 300 kr. 
 

Landskontoret er Foreningen NORDEN  
Vandkunsten 12, 1467 København K. Tlf. 35 42 63 25. 

 

 www.foreningen-norden.dk 
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Program for 
efteråret 2016 
 
 Besøg på Danmarks Museum for Lystsejllads 

 Jorden rundt på 260 dage 

 Island burde have heddet Ildlandet 

 Da danskerne udvandrede til Amerika 

 Nordisk Skumringstime 

 Nordisk Netværk for Svendborgensere 

 

Er du interesseret i Norden 
- så kom og vær med! 
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Velkommen til det nye program for efteråret 2016! 
 
Vi glæder os meget til denne efterårssæson – hvor vi dels sætter fokus på  
de islandske Vulkaner – men også på udvandringen til USA – se hvordan! 
Vores gode støttemedlemmer er stadig med os - og det er koret 
”Re-Choir” og FO Frit Oplysningsforbund - der igen er med omkring vores foredrag. 
Arrangementerne er åbne for alle – men er du medlem, er der flere fordele 
 - som vi fortæller om i vores nyhedsbreve!  
Vi samarbejder nu tæt med de andre NORDEN foreninger på Fyn 
 – da det giver helt nye muligheder! 

 
Vi inviterer Jer hermed til at være med til vores arrangementer! 
Med venlig hilsen bestyrelsen. 
 
”Kend din By”: Besøg på ”Danmarks Museum for Lystsejllads”  
– og foredrag ”Jorden rundt alene på 260 dage.” 
En invitation til os fra de ”Maritime Foredrag i Svendborg”! 

Navigatøren Christian Liebergreen er eventyrer og i 2012 tog 
han alene af sted på en jordomsejling, der varede ni 
måneder. Turen førte ham rundt gennem de største, øde og 
meste blæsende steder i verden. Christian fortæller hvordan 
det føles og tackles når man ikke ser et andet menneske og 
oceanerne er ens forhave og baghave i 260 døgn. Foredraget 
handler om troen på sig selv – ikke at have en sponsor – og 
bevare forstanden i ensformigheden, selv om to bølger ikke 
er ens! 
 

Tid: torsdag d. 29. september. Kl. 18.00. Sted: Museet på Frederiksøen. Pris: 60 kr. 

         
”Island burde have heddet Ildlandet” 
I dette spændende foredrag vil vulkaneksperten og vulkanguiden Henning Andersen give os 
et levende indtryk af vulkanøen Islands natur, som moder Jord så ud i skabelsens første 
dage.  Island er et af de mest spændende steder i verden, hvis man vil studere vulkaner.  
Landet ville aldrig have eksisteret, hvis ikke vulkaner fra havbunden havde opbygget øen 
igennem mange millioner år. Derfor kalder man med rette Island for Europas ”hotspot” og 

modsætningernes land: is og ild. Ild – vand – jord og luft 
er vulkanernes gave til menneskene. 
 
Tid: Tirsdag d. 11. oktober.  
Sted: Spejlsalen i Borgerforeningen. 
Kl. 15.00. Kaffe kan købes.  
Pris: 50 kr. Gæster: 60 kr. 
Et samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund. 

Da Danmark var udvandrerland! 
”Drømmen om Amerika” 
Der var en gang, hvor flere hundrede 
tusinde forlod Danmark for at søge lykken i 
andre lande. Langt de fleste drog af sted i 
slutningen af 1800-tallet og i de første årtier 
af 1900-tallet. Mere end 400.000 danskere 
tog den lange tur over Atlanten til Amerika, 
og nogle endda så langt som til Australien 
eller Sydamerika. 
I foredraget vil der blive fortalt om 
baggrunden for masseudvandringen fra Danmark til USA, om rejsen til det ukendte og hvordan 
immigranterne fik sig etableret i det nye land. Ligeledes vil der blive fokus på, hvorledes integrationen 
er forløbet over generationer i det amerikanske samfund frem til i dag, hvor omkring 1,5 mio. 
amerikanere henviser til deres danske rødder.  
Det er historien om drømmen om langt bedre tider i det fremmede, om Amerika-feberen, den lange 
og besværlige rejse, sproget der skulle læres, starten fra bunden af samfundet, længslen efter det 
gamle fædreland og om efterkommerne i dag, der kan sige: ”Vi er lykkelige for at vore forfædre 
bragte os herover.”  
Foredragsholder er Torben Grøngaard Jeppesen, Museumschef, ph.d., adj. Professor. 
Tid: Tirsdag d. 22. november. Kl. 15.00. Sted: Spejlsalen i Borgerforeningen. 
Pris: 50 kr. Gæster: 60 kr. Kaffe kan købes. 
Et samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund. 
 

”Nordisk Skumringstime” 
Oplæsning af journalist Marianne Kjær – sang og musik v. koret ” Re- Choir”  

– og folkemusik v. “ Det Lille Band”. 
Traditionen tro inviterer Foreningen Norden og Svendborg Bibliotek til Nordisk Aften i den mørke tid. 
Marianne Kjær læser op fra bogen ”Vandets vogter” af den finske debutant Emmi Itäranta. 
Denne fængslende historie foregår i en skræmmende fremtidsverden! 
Vores kor ”Re Choir” vil underholde og synge sammen med os. 
Folkemusikgruppen “ Det Lille Band “: med Jørgen Klausen, og Erling Sevald spiller for os! 
Tid: Tirsdag d. 15. november Kl. 19.30. Sted: Svendborg Bibliotek. 
Pris: 50 kr. inkl. Kaffe og kage. Køb billet på www.svendborgbibilotek.dk   Under ”Det sker”.  
 

                  

http://www.svendborgbibilotek.dk/

