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.
Foreningen NORDEN Langeland blev stiftet i 1951.
Langelands nordiske venskabsbyer er Tingsryd i Sverige,
Skaun i Norge, Keuruu i Finland.
Vi er medlem af Foreningen NORDEN Danmark, der er en folkelig
forening, oprettet i 1919. 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 Carsten Winther
tlf.: 23 98 51 99. mail: carstenoganni@gmail.com
Mød os på Facebook: Foreningen Norden Svendborg
Et medlemskab koster pr år:
Pensionistmedlemskab
Pensionist par
Personligt medlem
Husstandsmedlemskab

185 kr.
225 kr.
285 kr.
370 kr.

Foreninger, virksomheder, institutioner
300 kr.
Landskontoret er Foreningen NORDEN
Vandkunsten 12, 1467 København K. Tlf. 35 42 63 25.
www.foreningen-norden.dk

Foreningen NORDEN
Svendborg – Langeland
Program efterår 2018

Velkommen til det nye program for efteråret 2018!
Her i efteråret sætter vi fokus på ”Island – selvstændigt i 100 år”.
For 100 år siden fik Island den lov der gjorde landet til en
fri og selvstændig stat i personalunion med Danmark.
Indtil 1944 havde de to lande fælles statsoverhoved.
Udover satsningen på Island her i programmet, kommer der andre tilbud,
via vores nyhedsbrev til vores medlemmer.
Vi følger også den internationale dagsorden omkring Norden
via vores Facebookside.
Programmet her er kun en del af vores aktiviteter!
De fleste arrangementer er åbne for alle, dog vil der være medlemsfordele.
Vi inviterer Jer hermed til at være med til vores arrangementer!
Med venlig hilsen bestyrelsen.

”Kend din by”– Sct. Nicolai Kirke Svendborg!
I vores serie om kendskab til vores forenings lokale områder
er vi nået til Svendborgs kirke ”Sct. Nikcolai”.
Sognepræst Mette Jørgensen fortæller om Svendborgs ældste bygning,
der havde relationer til Østersøområdet,
Kirken er indviet til den græske biskop Sct. Nicolaus, som udover at være
børnenes beskytter, er de søfarendes og købmændenes skytshelgen.
Organist Tore Bjørn Larsens lægger op til december stemning
med sit flotte orgelspil,
og vi slutter i sognegården med eftermiddagskaffe!
Tid: Mandag d. 3. december kl. 14 00
Sted: Sank Nikolaj Kirke, Gerritsgade, Svendborg.
Entré: 50 kr. inkl. kaffe og kage.

”Nordisk Skumringstime – Nordisk litteratur uge!”
på Svendborg Bibliotek!

Vi vil nyde skumringstimen med en oplæsning skuespiller Peter Michaelsen
der læser op fra romanen ”Islandske konger”
af Einar Már Guðmundsson!
Herefter vil medlemmer fra vores lokale ”Visens venner” underholde os
under kaffen med viser fra Norden og lægge op til fællessang!
Alle er velkomne!
Tid: tirsdag d. 13. november kl. 19.00 på Svendborg Bibliotek.
Entre 60 kr. inkl. Kaffe/the.
Køb billet på www.svendborgbibilotek.dk

Mine år i Grønland
Tag med på en fantastisk rejse i Grønland,
fra Disko til Qaanaaq og fra Østkysten til Nuuk,
når forfatter Klaus Møller fortæller om sine år i Grønland og læser digte
op fra sin bog ”Tumit – Spor i mig af Grønland”
Klaus Møller har boet med sin familie og arbejdet
som lærer mange år i Grønland. Sidste år udgav han digtsamlingen
Tumit – Spor i mig af Grønland med indtryk og oplevelser fra årene nordpå.
I sit foredrag vil Klaus fortælle historierne bag digtene og læse nogle af dem op.
Han vil også vise billeder fra Grønland, især de smukke akvareller,
som Jette Jørgensen har malet til bogen, og nogle af sine egne fotos.
Det bliver en både livsbekræftende og tankevækkende aften,
når Klaus Møllers fortæller os om sine personlige oplevelser,
om stederne, naturen, menneskene og den grønlandske natur.
Tid: Tirsdag d. 2. oktober kl. 19. Sted: Rudkøbing Bibliotek
Entré. 40 kr. inkl. Kaffe og kage.

Nordisk skumringstime – Nordisk Litteraturuge!
Overalt i Norden markeres Nordisk litteraturuge i uge 46 på Nordens biblioteker,
og hvor der er en foreningen Norden, er der fælles arrangementer.
Årets tema er ”Nordiske helte” og fællesoplæsningen er islandske
Einar Mar Gudmundssons humoristiske roman:
”Islandske konger”!
Vi holder ”Skumringstime” både på Rudkøbing og Svendborg Bibliotek.
Alle er velkomne til denne stemningsfulde aften!
Nordisk Skumringstime på Rudkøbing Bibliotek:
”Island i Johannes Larsens fodspor”
v. forfatter Vibeke Nørgaard Nielsen
Tegneren og maleren Johannes Larsen gennemrejste Island
i 1927 og 30 for at få inspiration til illustrationer til udgivelsen
af den store Islandske sagaudgave.
Vibeke Nørgaard Nielsen har rejst
i Johannes Larsens fodspor og skildret sine oplevelser i bogen
”Sagafærden” med tegninger og skitser af Johannes Larsen.
Vibeke Nørgaard har sammen med den danske filmskaber
Erik Skibsted lavet en dokumentarfilm om Johannes Larsens
sagarejser til Island. Der vises klip fra filmen ved foredraget.
Tid. Onsdag d. 24. oktober kl. 14.00
Sted: Spejlsalen i Borgerforeningen, Svendborg
Entré : 50 kr. for medlemmer, 65 kr. for ikke-medlemmer .

Provst Trille Brink Westergaard står for oplæsningen ”fra Islandske Konger”
Visesanger Gully Hannah Ragnarsdottir vil underholde med nordiske viser!
og Christian Ahlefeldt-Laurvig fortæller om slægtens rolle på Langeland

og om livet på slottet i nutiden.
Tid: Mandag d. 12. november kl. 19.00 på Rudkøbing Bibliotek.
Entre: 50 kr. inkl. Kaffe/the og kage.

