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Kære medlemmer. 
 

 
Velkommen til en ny sæson 2013-14, som byder på interessante 
arrangementer med nordisk indhold. 
I år er programmet delt op i 2 perioder, dels resten af året  2013, og 
dels i overskrifter for perioden vinter og forår 2014. 
Næste udførlige program udsendes i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamlingen i februar. 
Medlemstallet er stadig i fremgang og det markerer en folkelig 
støtte til det nordiske samarbejde. Snak med din omgangskreds, 
om de har interesse i Foreningen Norden. 
 
Vel mødt 
Bestyrelsen 
 

 
 
Vi hører gerne om jeres forslag til arrangementer og 
mødevirksomhed. 

 
 

Programmet for 2014 
 
Generalforsamlingen afholdes i slutningen af februar, og 
indkaldelsen samt program for vinter og forår 2014 udsendes 
samtidig.  

 

I marts arrangeres Nordisk Gæstebud, som denne gang afholdes et 
nyt sted i vores lokalområde.  
 
I april planlægges en 3 dages tur til Sønderjylland med fokus på 
Dybbøl mølle i forbindelse med den nye danske film om slaget i 
1864, hvor Danmark led nederlag. Filmen får premiere i efteråret. 
 
På Historiecenter Dybbøl Banke træder du direkte ind i de 
dramatiske dage under krigen i 1864. Du bliver selv en del af 
dramaet, og du får ny viden om et af Danmarkshistoriens vigtigste 
slag.  

 

 
 

Endvidere besøges Sønderborg slot, Christiansfeld med 
honningkager, tur til Tyskland m.v. 
 
Desuden påtænkes et møde vedrørende ”Danmark og venderne”, 
samt et møde med titlen ”kampen om vejret”.  
 
Efter mødet den 1. oktober, ”rejse- og idéaften”, arrangeres en 5-6 
dages rejse. 

 



 
 

Onsdag den 27. november kl. 19 

 Julemødet i år finder sted i Klosterkirken, hvor 
sognepræst John Andersen holder en andagt og kirkens organist 
hjælper os med nogle af vore dejlige julesalmer. 
Herefter vil John Andersen fortælle om kirkens spændende historie, 
inden vi går ind i klosterfløjen til gløgg og æbleskiver. 
Mette Bentzen, tidligere skuespiller på bl.a. Masken, læser ugens 
julehistorie, inden vi slutter aftenen af med et par julesange og 
ønsker hinanden god jul. 
Tilmelding: Gunnar Sand, tlf. 5485 8875 eller e-mail:     
gun.gun@waoomail.dk  senest fredag den 22/11. 
Pris:             60 kr. inkl. gløgg og æbleskiver. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Onsdag den 21. august 
 
 
 
 
 I år er sommerudflugten en tur til Maribo       
Domkirke og Frilandsmuseet i Maribo. 

Vi mødes kl. 10.30 på Cementen i Nykøbing og kører i privatbiler til 
Frilandsmuseet i Maribo. Samlet indgang og derefter ser vi de 
forskellige bygninger og spiser den medbragte mad i haven.  
Derefter kører vi til Maribo Domkirke, hvor vi har en guidet 
rundvisning. 
 
Tilmelding: Bent Jensen, tlf. 5417 7173, senest 14. august. 
Pris:            30 kr. som betales på turen, bindende tilmelding. 
 
 
Torsdag den 26. september kl. 19. 
 
Mød Foreningen Nordens nye landsformand. 

  Foreningen Norden har valgt ny landsformand, 
som er medlem af Folketinget, Karen Ellemann. 
På mødet fortæller Karen Ellemann om sine visioner vedrørende 
Foreningen Nordens fremtid. 
 
Mødested: Svend Heinild Centret, Præstegårdsvej 18, 4760                   
                    Vordingborg 
Fri entré, der kan købes øl og vand. 

 



 
 
Tirsdag den 1.oktober kl. 19. 
 
Hvad skal der foregå i Foreningen Norden? Mød frem og kom med 
dine forslag.  
 
Alle foreningens medlemmer indbydes til denne aften. I år prøver vi 
noget nyt. Vi vil gerne have en dialog med medlemmerne om 
foreningens fremtidige aktiviteter, møder, rejser og ture. Efter 
idéstorm opstilles fælles mål for ture og rejser, samt tidspunkt og 
prisniveau, samt mødeaktiviteter og arrangementer. 
Der serveres kaffe/te og kage, øl og vand. 
Af hensyn til arrangementet er tilmelding nødvendig. 
 
Mødested:  Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F 
Tilmelding: Bent Jensen, tlf. 5417 7173, senest tirsdag den 24/9. 
 
 
Torsdag den 24. oktober kl. 19. 
 

 Danmarks ældste nedskrevne  
                                                     melodi med runer. 
 
Bjørn Falck-Petersen, Næstved fortæller om det interessante emne: 
Runer, som er en bogstavskrift, som er afledt af et alfabet brugt i 
Middelhavsområdet omkring Kristi fødsel. I Skandinavien fik 
runerne en speciel udvikling og en særlig lang levetid, i nogle 
sammenhænge op mod 1500 år. 
 
Mødested:  Kulturforsyningen, Voldgade 1, Nykøbing F 
Tilmelding: Per Boserup Olsen, tlf. 5485 8283, senest torsdag  
                    den 17/10. 
Pris:            50 kr. inkl. kaffe og kage. 

 

 
 
Mandag den 11. november kl. 19. 
 

 
 
 
 
 I samarbejde med hovedbiblioteket i Nykøbing arrangerer 
foreningen ”skumringstime”. Verdens største oplæsnings 
begivenhed, og samtidig nordisk fortælletradition og litteratur.  
Årets tema er ”vinter i Norden”, efter romanen af Tarei Vesaas, som 
foregår i Telemarken, Norge. Er ”isslottet” en  realitet ? 
Finn Simmelhack læser den udvalgte tekst og vi synger nogle 
fælles sange. 
 
Mødested: Hovedbiblioteket, Nykøbing F i forhallen. 
Fri entré. Alle er velkommen. Der serveres kaffe/te og kage. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


