Foreningen NORDEN
Svendborg-Langeland
Program efterår 2021

Kære Foreningen Norden medlemmer
Efter mere end et år fyldt med aflysninger og programændringer samt aflyste
generalforsamlinger ser vi frem til forhåbentlig at kunne afvikle et
efterårsprogram, som jo allerede blev skudt i gang i sommer med visning af den
finske film Tove ved en medlemsforestilling i Scala Svendborg.
Det er lykkedes os at overtale Søren Ryge til at aflægge besøg i Tåsinges nye
smukke forsamlingshus, nemlig Stakladen i Gl. Nyby (bag gadekæret) .
Det smukke lokale synes vi er en perfekt ramme for netop Søren Ryges
fortællinger.
Årets Skumringstime bliver i år udover oplæsning fra årets nordiske roman
desuden en præsentation af de nyskrevne sange fra bogen Fynske stemninger,
som organist og komponist Povl Chr. Balslev har komponeret melodier til, og
som sangerinden Helene Blum fremfører.
Så glæder vi os også over omsider efter to udsættelser at kunne afvikle Sally
Andersons foredrag om ”Samerne i det 21. århundrede”, og vi har heller ikke
opgivet koncerter med den finske trio ”Rosetta” med fløjtevirtuosen Sunniva
Fagerlund, men den bliver sandsynligvus først efter årsskiftet
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.
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Søren Ryges møder med mennesker i Norden

Selv om Søren Ryge måske mest er kendt for sine haveprogrammer, så er hans portrætter
af mennesker han har mødt måske mere populære. Helt almindelige mennesker med en
ofte ualmindelig historie: Anders og Julius, Bette Anna, Den røde smed, Gudrun og Valborg,
oldfruen på trudsholm og mange andre.
Disse portrætter har været højt elskede, og ved eftermiddagens foredrag vil Søren Ryge
genopfriske nogle af de bedste. Det vil forhåbentlig blive både rørende, tankevækkende og
morsomt.
Tidspunkt: Torsdag d.30 september kl. 14.00 i Stakladen ,Gl. Nybyvej 73, Tåsinge.
Arrangementet koster 50 kr. for medlemmer incl. kaffebord (75 kr. for ikke medlemmer)
Af hensyn til kaffebordet vil vi gerne have en tilbagemelding på jeres deltagelse !
Mail til carstenwinther@beskedboks.dk eller SMS til 23985199 senest 24.september

Samerne i det 21. århundrede

Sally Anderson kommer rundt omkring samernes etablering i det nordlige område af
Sverige, Norge , 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 bl.a.rendriften.
Sally Anderson er adjunkt ved institut for antropologi ved Århus Universitet
Tidspunkt: Fredag d. 5. november kl. 14.30 i Kulturhus Svendborg, Borgerforeningen.
Medlemspris 50 kr. incl. kaffe ( ikke medl. 75 kr. )
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NORDISK SKUMRINGSTIME med oplæsning og sang

Vi samles i stearinlysenes skær og lytter til oplæsning af årets nordiske bog, nemlig
Sally Salminens ”Katrina” oplæst af lydbogsindlæser Peter Bøttger.
Efterfølgende præsenterer Povl Chr. Balslev sin nye bog Fynske Stemninger med sange
skrevet af en række lokale forfattere og melodier komponeret af Balslev.
Sangerinden Helene Blum synger sangene akkompagneret af Povl Chr. Balslev.
Den smukke bog med naturfotografier af Ard Jongsma kan samtidig købes
Tidspunkt: Mandag d. 15. november kl. 19 på Svendborg Bibliotek
Der er gratis adgang for medlemmer af Foreningen Norden. (øvrige 50 kr.)
MEN HUSK at booke gratis billet på Svendborgbibliotek.dk

Hvem er vi ?
Foreningen Norden Svendborg-Langeland er en 5 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.d
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