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
185 kr.
Pensionist par
225 kr.
Personligt medlem
285 kr.
Husstandsmedlemskab
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 2017

Velkommen til det nye program for efteråret 2017!
Samarbejde er vigtigt – et samarbejde giver nye ressourcer og ny energi!
Derfor har Foreningen NORDEN Svendborg og Foreningen NORDEN Langeland
valgt - at vores foreninger slås sammen – og er nu
”Foreningen NORDEN Svendborg - Langeland”.
Og hermed kan vi nu præsentere et program med flere samlede aktiviteter.
Vi vil fejre, at Finland for 100 år siden skilte sig ud fra Rusland d. 6. december 1917 – og
blev et selvstændigt land! Det sker ved foredrag om Finlands historie – om finsk design –
og d. 6. december fejrer vi selve dagen med en koncert i Vor Frue Kirke i Svendborg,
og d. 7. december med koncert i Simmerbølle Kirke på Langeland.
Det er med den finske fløjtekvartet ”Bravade”, der har givet koncerter i bl.a. Japan,
Norge, Holland.
Her i 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken
i Wittenberg – en begivenhed der blev startskuddet til reformationen.
Vi vil fejre jubilæet med foredraget ”Luther og Reformationen – samfund og demokrati”
i et samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund. Her har vi fået støtte af Folketingets
pulje til markering af 500-året for Reformationen.
Arrangementerne er åbne for alle, men er du medlem, er der flere fordele,
som vi fortæller om i vores Nyhedsbreve!
Vi inviterer Jer hermed til at være med til vores arrangementer!
Med venlig hilsen bestyrelsen.
Ekstraordinær generalforsamling:
I anledning af sammenlægningen mellem Foreningen NORDEN Svendborg og Langeland
holder vi nu en ekstraordinær generalforsamling.
Efter generalforsamlingen vil Svend Tychsen, formand, foreningen NORDEN Odense
give oplæg om
”Foreningen NORDEN i Danmark og i Norden – samt aktuelt fra Norden!"
Tid: Tirsdag d. 5. september kl. 19.00 – ca. 21.00.
Sted: Multihuset, Gammel Skårup vej 3. i Svendborg.

Norden er jo kendt i verden for en enestående demokratimodel!
Et demokrati vi skal værne om nu og i fremtiden.
For at vi skal forstå den verden, vi er i her i norden – må vi sætte fokus på historien.
Det gør vi med dette foredrag – hvor vi inviterer undervisere fra forskellige
skoleformer til at deltage – som inspiration til en undervisningssituation!

”Luther og Reformationen – samfund og demokrati”
Foredrag ved lektor Jørn Buch.
Reformationen blev gennemført i dele af Sønderjylland, mange år før den blev
gennemført i kongeriget Danmark under kong Christian III. Reformationen blev
gennemført fra oven under hertug Christians ledelse – den hertug, som efter
borgerkrigen Grevens Fejde, blev konge i Danmark som Christian III.
Han havde som ung hertug oplevet Luther på Rigsdagen i Worms i 1521.
Foredraget vil gøre rede for baggrunden for Luthers kritik af den katolske kirke,
og der vil blive diskuteret, hvilke konsekvenser Reformationen fik for
samfundsudviklingen i Danmark og de skandinaviske lande, herunder betydningen for en
demokratisering af samfundene.
Foredraget er støttet af Folketingets pulje til markering af 500-året for Reformationen.

Tid: Tirsdag d. 26. september kl. 16.30.
Sted: Spejlsalen, Borgerforeningen i Svendborg.
Entre: Gratis. Kaffe og the kan købes.
Foredraget er i samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund Svendborg.

”Finsk sisu! Finlands historie 1917-2017”.
Foredrag ved Jan Ahthola Nielsen, forfatter, ph.d.
Finlands 100-årige historie er fuld af dramatik. Da Finland i slutningen af 1917 rev sig løs
fra Rusland, udløste en blodig borgerkrig dyb splittelse i befolkningen. Sammenholdet
blev først genoprettet under Vinterkrigen 1939-40, hvor finnerne stod sammen og mod
alle odds overlevede kampen mod den sovjetiske overmagt. Efter Fortsættelseskrigen
1941-44 blev finnerne tvunget til at rette ind efter Kreml. Selvstændigheden fik et
illusorisk skær, og man begyndte at tale om Finlandisering, men bag kulisserne førtes en
indædt kamp for at sikre nationens overlevelse. Landet gennemgik samtidig en
omfattende industrialiserings- og moderniseringsproces. I 1995 blev Finland optaget i EU,
og landet er i dag stærkt forankret i det europæiske fællesskab.
Tid: Tirsdag d. 10. oktober kl. 15.30. Sted: Spejlsalen, Borgerforeningen i Svendborg.
Entre: 50 kr. for medlemmer. 65 kr. for ikke medlemmer. Kaffe/the kan købes.
Foredraget arrangeres i samarbejde med FO Frit Oplysningsforbund.

”I nationens tjeneste – en introduktion til finsk design”
Foredrag af museumsinspektør Anne Blond.
Marimekkos blomstrede motivverden skabt af Armia Ratia, ægteparret Aino og Alvar
Aaltos tidløse møbler og glas og Tove Janssons Mumitrolde, er blandt ikonerne i finsk
design med verdensberømmelse.
Her præsenteres de store linjer i finsk design, hvor særlige objekter og personer har
efterladt sig markante spor, der har været med til at sætte Finland på verdenskortet.
Tid: Tirsdag d. 24. oktober kl. 14.00. Pris: 50 kr. for medlemmer, ikke medlemmer 75 kr.
Sted: Borgerhuset, Ahlefeldtsgade 13, Rudkøbing.
Foredraget arrangeres i samarbejde med Langelands Folkeuniversitet.

Klima og naturressourcer!
For os her i Foreningen NORDEN Svendborg-Langeland er klimaproblematikkerne
et vigtigt emne – at få debatteret. Vi har tidligere haft samarbejde med
NATURAMA om emnet i en stor paneldebat – der var led i et nordisk samarbejde.
Vi er utrolig glade for, at vi igen kan samarbejde med NATURAMA, og denne gang
er det Lykkes os at få professor Minik Rosing til at holde foredrag.
Vi har valgt at lægge arrangementet kl. 17.00 – som et slags fyraftensmøde!

”Kan Grønlandsk gletsjermel redde tropernes udpinte jord”
Foredrag af professor Minik Rosing.
I 2013 modtog geolog og professor Minik Rosing DR`s ”Rosenkjærpris” for sin evne til at
formidle kompliceret stof på en fængslende og forståelig måde. Ved foredraget på
NATURAMA fortæller Minik Rosing om det forskningsprojekt, han over de kommende år
står i spidsen for, hvor det skal undersøges, om de enorme mængder af pulveriseret
klippegrund indlandsisen frembringer, som såkaldt ”gletsjermel”, kan tilføre tropernes
udpinte jorde de næringsstoffer, de mangler for at blive frugtbar agerjord.
Tid: Mandag d. 30. oktober kl. 17.00.
Sted: NATURAMA, Dronningemaen 30. Svendborg.
Pris: 100 kr. for medlemmer, ikke medlemmer 125 kr. Kaffe/the kan købes.
Arrangeret i samarbejde mellem Foreningen NORDEN og NATURAMA.

Overalt i Norden holdes ”Nordisk Skumringstime” på bibliotekerne i uge 46.
”Øer i Norden” er temaet og romanen ”Is” af den Ålandske forfatter Ulla-Lena Lundberg
- er bogen for årets store nordiske højtlæsningsaften!
Vi holder denne tradition i hævd og vil glæde os til denne stemningsfulde aften!
Program på Svendborg Bibliotek:
Her bliver der oplæsning fra romanen ”Is” af formidlingschef og historiker Sarah Smed,
Svendborg Museum, hvorefter violinduoen v. Britta og Henrik Kold vil underholde os
med nordisk folkemusik – blandet med klassisk musik.
Tid: Tirsdag d. 14. november Kl. 19.30.
Sted: Svendborg Bibliotek. Pris: 60 kr. inkl. Kaffe og kage.
Køb billet på www.svendborgbibilotek.dk
Program på Rudkøbing Bibliotek:
Sognepræst Hanne Davidsen Nielsen præsenterer Ulla-Lena Lundbergs roman ”Is”.
Derefter bliver musikalsk underholdning af Langeland Musikskoles Voksenorkester
og bibliotekar Carsten Winther fortæller om Norden og religionens betydning i
maleren Sven Havsteen-Mikkelsens liv og kunst!
Tid: Tirsdag d. 14. november kl. 19.00.
Sted: Rudkøbing Bibliotek. Pris: 30 kr. inkl. kaffe og kage.

Vi vil fejre Finlands 100 års jubilæum med en unik oplevelse:
Koncerter ved ”Bravade” finsk blokfløjtekvartet!
Det sker i Vor Frue Kirke Svendborg
på selve jubilæumsdagen d. 6. december
og i Simmerbølle kirke Langeland den 7. december.
Sunniva Fagerlund fra Finland kommer hertil for fjerde gang!
Denne gang med sin kvartet ”BRAVADE” som består af fire blokfløjter.
De er internationalt kendte med koncerter bl.a. i Japan, Norge, Holland.
Musik fra renæssanceslotte og barokpaladser.
Koncerten består af musikalske perler fra renæssancen og barokken for blokfløjtekvartet.
Under renæssancen blev blokfløjteensemblerne en væsentlig del
af såvel ballerne ved hofferne, som ved kirkelige fester.
Vort modererede program fører sit publikum til hofballerne
med alle glade og dansante rytmer,
dels på en rejse med barokkens store mestre som J.S. Bach og D. Buxtehude.
På koncerterne her fremføres til ære for Finlands jubilæum finske overraskelser.
Bravade fortæller om programmet under koncerten.
I Vor Frue Kirke onsdag d. 6. december kl. 19.30. Pris: 100 kr.
Samarbejdspartner: Vor Frue Kirke.
Sponsor: Finlands konsul i Svendborg Carl Aage Jensen.
I Simmerbølle kirke torsdag d. 7. december kl. 19.30. Her er gratis adgang.
Sponsor og samarbejdspartner: Simmerbølle Kirkes menighedsråd.

