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. 11.000 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
Pensionist par
Personligt medlem
Husstandsmedlemskab
Kollektivmedlemskab i Svendborg

165 kr.
205 kr.
265 kr.
350 kr.
300 kr.

Landskontoret er Foreningen NORDEN
Malmøgade 3, 2100 København Ø. Tlf. 35 42 63 25
Se hjemmesiden på www.foreningen-norden.dk

Foreningen
NORDEN
Svendborg
Program for
foråret 2016






Ejnar Mikkelsen – Svend Havsteen-Mikkelsen
Egense Kirke – besøg hos kunstneren Nana Agger
Grønlands musikhistorie v. Christian Søgaard
Turen går til Ærø
Livets træ - nordisk mytologi og kristen kultur

Er du interesseret i Norden
- så kom og være med!

Velkommen til det nye program for foråret 2016!
Vi glæder os meget til denne forårssæson – hvor vi dels sætter fokus på
Grønland – men også på Ærø – 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.

”Nordisk Bio” ‐ i Ringe Bio på Østergade. Lørdag d. 30. januar. Kl. 14.00.
Vi er inviteret til at se den islandske film ”Om Heste og Mænd”!
NORDEN Midtfyn byder på kaffe fra kl. 13.30. Kom tidligt!
Billetter kan købes ved døren.

Grønlands musikhistorie!
En lørdag med musikalsk foredrag af Christian Søgaard.
Christian Søgaard, har fra sit samarbejde med grønlandske musikere,
og som komponist og folkemusikindsamler, en personlig og
selvoplevet indgangsvinkel til Grønlands musikhistorie. I foredraget
fortæller, danser, synger og spiller Christian om denne historie.
Christian Søgaard har skrevet musik til Odense teater og bl.a.
spillet med Povl Dissing, Benny Andersen og Rasmus Lyberth!
Sted: Spejlsalen i Borgerforeningen. Tid: Lørdag d. 5. marts Kl. 15.00.
Pris: Medlemmer 50 kr. Gæster: 60 kr. Kaffe kan købes.
Et samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund.

Generalforsamling med foredrag – sang – og nordisk kagebord!
En gruppe fra koret ”Re‐Choir” vil synge sammen med os, og vi vil høre foredraget
”Livets træ” . Træet som symbol i nordisk mytologi og kristen kultur ved
Inga – Britt Olsen. Medlemmer gratis. Gæster: Pris: 30 kr.
Tid: Lørdag d. 2. april. 14.30. Sted: Færgegården. Færgevej 13.

Kend din by: Egense Kirke – kunstneren Nana Agger – Egense Forsamlingshus.
Ejnar Mikkelsen ‐ Sven Havsteen – Mikkelsen
”Far” og søn – eventyrer og maler!
Da polarforskeren Ejnar Mikkelsen, efter flere dramatiske ekspeditioner hvor han et par
gange blev meldt forsvundet, endelig fik tid til kone og børn, blev det ikke mindre
dramatisk. Adoptivsønnen Sven Havsteen måtte kæmpe sig fri af ”faderens” dominerende
indflydelse for at realisere sig selv som en af Nordens store malere, men deltagelsen i
faderens rejser til bl.a. Færøerne, Grønland og Island blev en afgørende inspiration for
Sven Havsteen ‐ Mikkelsens motivverden. I foredraget fortælles historien om de to store
nordiske skikkelser, deres farverige og dramatiske liv og det samarbejde der blev til
inspiration for dem begge.
Foredraget er ved tidligere stadsbibliotekar Carsten Winther.
Tid: Onsdag d. 10. februar kl. 15.00. Pris: Medlemmer 50 kr. Gæster: 60 kr.
Sted: Spejlsalen i Borgerforeningen. Kaffe kan købes.
Et samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund.

Vi mødes ved Egense Kirke, og her vil Sognepræst Torben Poulsen fortælle os om
Kirkens historie, og den renovering der netop er foretaget. Derefter tager vi til
Egense Forsamlingshus, der er modtager af Årets Arkitekturpris 2015 Svendborg.
Her nyder vi kaffen og der fortælles om huset.
Derefter er der besøg hos kunstneren Nana Agger i hendes atelier.
Mødested: Ved kirken tirsdag d. 10. maj kl. 14.00. Pris: Medlemmer 40 kr. Gæster: 50 kr.

Forårstur til det smukke Ærø!
Sammen med Foreningen Norden Midtfyn arrangeres en guidet bustur rundt på øen.
Vi spiser vores medbragte mad i Ærøskøbing, og her mødes vi med formand for
Foreningen NORDEN Ærø Olaf Havsteen – Mikkelsen, der viser os rundt i byen
og fortæller om bl.a. sin far Sven Havsteen – Mikkelsen.
Tid: Søndag d. 12. juni. Pris: ca. 225,00. Dette arrangementet er kun for medlemmer.
Færgeafgang er fra Svendborg kl. 9.05. Hjemrejse er kl. 14.35 eller 16.35.
Tilmelding til Johanne Magaard på tlf. 40 38 67 79 fra d. 18. maj – 3. juni.

