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Velkommen til nye nordiske oplevelser  

I det følgende kan du læse om vore aktiviteter i sæsonen 2017/18 

Det er med glæde, at vores læsekreds i foreningen fortsætter fremover i nye lokaler i Underværket. Se 

omtalen herunder. Den nordiske litteratur er med til at skabe sammenhold, og den høster stor 

anerkendelse langt ud over vore grænser.  

Foreningen har indledt et samarbejde med menighedsrådene omkring Hornbæk Sognegård og mange af 

vore arrangementer foregår i de skønne lokaler i Hornbæk Sognegård. Bl.a. fejres Finlands 100-års 

fødselsdag med et foredrag i Hornbæk Sognegård d. 06.11.2017                                                                

Foreningen Norden bliver selv 100 år den 15. april 2019 og vores egen lokalforening rundede de 86 år i 

marts måned (2017).  

Endelig vil jeg også fremhæve vores udflugt den 05. maj 2018 til Lille Vildmose. Udflugten arrangeres af For. 

NORDEN’s Aarhus-kreds – sammen med de øvrige lokalforeninger i det gamle Aarhus Amt. Reserver dagen 

allerede nu og bestil pladser i god tid. Til dette års udflugt til Sønderjylland var der 67 deltagere. 

Alle er velkomne til alle arrangementer – også ikke-medlemmer.  

Mange nordiske hilsner                                                                                                                                            

Bjarne Dalum                                                                                                                                                                

Formand 



 

 

 

Efteråret 2017:                                             

 

07.sept. Start læsekreds – i Underværket, Stemannsgade 9c, 8900 Randers C                          

18. sept. Den danske kaffehistorie v/ Annette Hoff – Hornbæk Sognegård                      

23. okt.  I maleren Johannes Larsens fodspor v/ Vibeke Nørgård Nielsen –                          

.                         i Hornbæk Sognegård                                      

06. nov.  Finlands historie – v/ Tapio Juhl - i Hornbæk S.       

13. nov. Skumringstime – Kulturcaféen på Kulturhuset 

 

Foråret 2018   

05. feb. ”Grønland – som jeg har oplevet det …” - v/Ulrik Edelmann                                    

.   i Hornbæk Sognegård                                                                                                    

21. mar. Generalforsamling og bagefter billeder fra sidste års NOVU-uge i  Randers         

. på Underværket, Stemannsgade 9c, 8900 Randers C – lok. ”ovenpå”               

05. maj Kredsudflugt til Lille Vildmose og Skørping Kirke – tilmelding forinden 



 

 

                                                                                                                                                                                     

Torsdag den 07. september 2017 kl. 19.00-21.00                                                                                                       

Sted: ”Underværket, Stemannsgade 9c, 8900 Randers C - lokale: ”ovenpå” 

Nordisk Læsekreds 
                                                                                                                                                                            
Som et nyt tiltag i lokalafdelingens aktiviteter oprettede vi i efteråret 2015 en “Nordisk Læsekreds”. 
Vi har haft et par succesfulde sæsoner og fortsætter derfor også i sæson 2017-2018.  
Som den eneste i Randers Biblioteks ca. 40 læsekredse beskæftiger vi os udelukkende med den nordiske 
litteratur.  
I kredsen er vi nu 11 kvinder, der har stor fornøjelse af at mødes kl. 19-21 på Underværket den første 
torsdag i måneden.  

 
Mødedatoerne for den næste periode er  
2017:  07.09. -05.10. -01.11. - 07.12. - - - 2018:  04.01. - 01.02. - 01.03.  
Sæsonens forfattere bliver Ida Jessen, Kristin Marja Baldursdottir, Siri Hustvedt (på grund af de norske 
rødder), Britt Karin Nielsen, Jóanes Nielsen, Puk Damsgaard, Katrine Nørregaard. 
 
Gruppen er på nuværende tidspunkt for stor til, at vi kan invitere flere ind. Men er I nogle, der har lyst til at 
være med i en læsekreds, må I gerne kontakte mig. Jeg kan hjælpe jer med evt. at skabe kontakt til andre 
og ligeledes hjælpe jer med at komme i gang. Der er så meget spændende nordisk litteratur at gå ombord i. 
 
For nærmere oplysninger - kontakt Hanne Maja Christiansen på tlf.nr. 51895098 
 

 



 

 

Mandag den 18. september 2017 kl 19.00                                                                                                        

Sted: Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 

Den Danske Kaffehistorie                                              

v/seniorforsker Annette Hoff 

Annette Hoff er historiker og har været ansat i museumsverdenen siden 1982. Hun har udgivet en række 

bøger om landbo-, købstads-og herregårdshistorie, hvor beskrivelser af dagliglivet (det levede liv) altid 

har stået centralt.                                                                                                                                                           

I oktober 2015 udgav Annette Hoff de meget smukke og yderst informerende bøger: ”Den Danske 

Kaffehistorie” og ”Den Danske Tehistorie” på forlaget ”Wormianum”. Bøgerne er de første i en serie om 

nydelsesmidlernes danmarkshistorie, og senest er udkommet endnu et bind ”Den Danske 

Chokoladehistorie” 

 

 

Annette Hoff, som er en yndet foredragsholder, vil denne aften især lægge vægten på kaffens 

danmarkshistorie. 

Gratis adgang                     

Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet 



 

 

 

Mandag den 23.oktober kl 19.00 

Sted: Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 

Foredrag om Island 

v/ Vibeke Nørgård Nielsen – ”I maleren Johannes Larsens fodspor til sagaøen Island” 

                                                                                                      

Johannes Larsen foretog to rejser til Island for at tegne til det store værk "De Islandske Sagaer", der 

udkom i 1930.                                                                    

I somrene 1927 og 1930 stred Johannes Larsen sig på hesteryg gennem det barske islandske landskab. 

Formålet med turene var at lave pennetegninger til en nyudgivelse af De Islandske Sagaer, som vennen 

Johannes V. Jensen sammen med den islandske forfatter Gunnar Gunnarsson havde taget initiativ til. 

Godt 300 pennetegninger blev det til på de to rejser. Af dem blev omkring 200 anvendt i det færdige 

værk.                                                                                                                   

På baggrund af bl.a. Johannes Larsens store dagbogsmateriale og breve fra rejserne spinder forfatter 

Vibeke Nørgaard Nielsen en medrivende fortælling. Vibeke Nørgaard Nielsen har læst hans dagbøger og 

rejst i hans fodspor og i lysbilledforedraget med billeder af den islandske natur og Johannes Larsens 

tegninger følger vi hans rute rundt til sagastederne.    

 

I 2004 udgav Johannes Larsen Museet i Kerteminde Vibeke Nørgaard Nielsens bog SAGAFÆRDEN - den 

er genudgivet i 2016.  

Ud over tegninger bragt i De Islandske Sagaer rummer Sagafærden også Islandstegninger, der ikke 

tidligere har været publiceret. Udgivet af i forbindelse med udstillingen "Blik på Island" på Johannes 

Larsen Museet. 

                                                                                                                                                                                       

Gratis adgang                     

Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet                                                                                                 



 

  

Mandag d. 06. november 2017 kl. 19.00                                   

Sted: Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 

                                                                                                                                                  

Foredrag om Finlands historie                                                                                        

v/ Tapio Juhl 

Den 6. december i år kan Finland fejre 100-året for republikkens fødsel.                                                     

Indtil 1809 var Finland en del af det svenske rige. Revolutionen i Rusland 1917 gjorde det muligt, at 

Finland blev frit og en republik den 6. december 1917.                                                                   

Efterfølgende måtte landet gennem en blodig borgerkrig og 60 dages ”kongedømme” samt tre krige fra 

den 30. november 1939 til 27. april 1945. 

Finlands historie som et selvstændigt land har været voldsom.                                                                          

Et land opstår ikke ved at sætte grænsepæle og forfatte en grundlov. Det, der får en nation til at opstå - 

og bestå, er en fælles mytologi, sprog, nationalhymne, tone - og billedsproget samt et folks ønske om en 

national vækkelse.                                                                                                                                           

Danmark brugte omkring et 1000 år for at skabe nationen; Finland kun omkring 100 år.   

Tapio Juhl er født i Karelen (tidligere en del af Finland) i 1941. Kom til Danmark i 1943 sammen med sin 

tre år ældre bror. Herfra blev de visiteret ud til de ventende plejefamilier over hele landet. Tapio og 

broderen kom til samme by, men ikke hos samme familie. Broderen skulle tilbage efter 1945 - Tapio 

kunne blive. Efter en håndværksmæssig uddannelse tog Tapio lærereksamen. Arbejdede i folkeskolen og 

Nyborg Statsfængsel. Har været skoleinspektør og senere ansat i Forsvaret. Senest var han skoleleder på 

en friskole.  

 

Pris for denne aften inkl. kaffe/te og kage: 50.00 kr.                                                                             

Arrangør: ”For. Norden”, Aarhus-kredsen – i samarbejde med FN Randers-Langå 



 

 

 

Mandag d. 13. november 2017, kl. 19-21 (ca.).  

Sted: Kulturcafeen (på Biblioteket), Stemannsgade 2, Randers C. 

                                                                                                                                                            

”Skumringstime” i Norden. 

På dette tidspunkt vil uddrag af Ulla-Lena Lundbergs roman ”Is” blive læst op på ca. 2500 biblioteker 

overalt i hele Norden - Årets tema er ”Øer i Norden”.                                              

Handlingen i romanen er henlagt til et lille øsamfund i den ålandske skærgård. Her følger man en ung 

præst – Petter Kummel – som lever og ånder for sit kald, men også for sin familie og det lille øsamfund,  

hvor han er faldet til og trives i.             

Is – vand – vinter og sommer: Naturen på ”Örarna” er smuk og barsk og den bliver skæbnesvanger for 

Petter Kummel og hans bestræbelser for at gøre det rette ….. 

 

                  

Oplæsning ved lektor Keld Sørensen og musikalsk underholdning ved Sven Foged og Ejnar Gaardmand. 

Forfriskninger kan købes i cafeen.  

Fri entré                                                                                                                                                               

Arrangeret i samarbejde med Biblioteket    

http://www.kultunaut.dk/perl/sted/type-randers/nr-2151792


 

        

                                                                                                                                      

Foråret 2018  

Mandag den 05. februar kl. 19.00                                                                                                                             

Sted: Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 

Grønland – som jeg har oplevet det                                                                                                              

v/ læge Ulrik Edelmann, Haslund 

Kalallit Nunaat - Menneskenes land.                                                                                                                           

Som læge i flyvevåbnet har Ulrik Edelmann deltaget i en række overlevelsesøvelser på Grønland.     

Forsvaret har årlige overlevelsesøvelser på indlandsisen, hvor han har været med som læge flere gange.  

Fra overlevelsestræning med flyvevåbnet på indlandsisen og rundt langs kysten fra Station Nord til 

Siorapaluk, den nordligste bygd i verden. Dette gav interesse for Grønland og U.E. har arbejdet rundt 

omkring på grønlandske kystsygehuse samt på den amerikanske luftbase i Thule.  

Foredraget er en billedrejse med naturoplevelser og andre oplevelser i/fra Grønland på alle årstider - 

dyreliv og flora i det kolde nord. 

      

Fri entre.                                                                                                                                                                            

Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr.                                                                                                                        

Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet 



 

 

  

Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.00                                                                                                              

Sted: ”Underværket, Stemannsgade 9c, 8900 Randers C - lokale: ”ovenpå” 

                                                                                                                                  

Generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

På valg til bestyrelsen er Kirsten Hvass, Bjarne Dalum                                                                                      

Kun medlemmer har stemmeret.                                                                                                                                        

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt godt til ganen. 

Derefter skal vi se billeder fra sidste års NOVU-uge (2017) i Randers   

 

                                    

 
                                                                                                                                                                                 

Forårstur til Lille Vildmose og Skørping Kirke – lørdag den 5. maj 2018. 

Efter opsamling køres direkte til Lille Vildmose Centret, Dokkedal, 9280 Storvorde  
Besøg og guidet bustur i Lille Vildmose i tidsrummet kl. 10.30-15.30. Besøg i Skørping Kirke på hjemvejen 
 

Program:  
Kl. 10.30-12.00 Besøg i Lille Vildmosecentret inkl. film i centrets biograf  
(fodring af vildsvin ved centret kl. 11.15)  
Kl. 12.00-12.30 Frokost i Café ”Soldug” – 3 x snitter inkl. 1 øl/vand/gl. vin  
Kl. 12.30-14.30 Guidet tur i mosen – Portlandmosen og Hegnsvej  
Kl. 14.30-15.00 Kaffe og lun kringle i Café Soldug  
Den guidede tur i mosen gennemføres i selskabets medbragte bus.  



 

 
 

Praktiske oplysninger:  
 
Den guidede tur gennemføres som kombination af kørsel og lidt færdsel til fods.  
Egen kikkert samt praktisk påklædning og solidt fodtøj kan med fordel medbringes.  
Yderligere oplysninger om Lille Vildmose kan findes på: www.lillevildmose.dk  
 
Busopsamling:                                                                                                   

Skanderborg: Kl. 08.15: Afgang pendlerpladsen ved Skanderborg vest, Ryvej.                                            

Aarhus: Kl. 08.45: Afgang ved pendlerpladsen ved Framlev Korsvej (motorvejen). Kør fra mod Harlev ved 

frakørsel nr. 21 og i rundkørslen er der vej ind til pendlerpladsen.           

Randers: Kl. 09.15: Afgang Randers Hallens parkeringsplads, Fyensgade,  8900 Randers C.   

Vi er (planlagt) hjemme ca. kl. 17.30 i Randers - kl. 17.55 i Aarhus og  kl. 18.30 i Skanderborg -  men der kan 

jo godt ske ”overskridelser”. 

Pris incl. frokost og eftermiddagskaffe: Kr. 425,-                                                                                                       

Der er mulighed for 57 deltagere.                                                                                                                           

Arrangør: ”For. Norden”, Aarhus-kredsen – i samarbejde med FN Randers-Langå 

Tilmelding senest den 15.april 2018. Tilmeldingen er efter ”først-til-mølle-princippet” til Aage Augustinus, 
tlf. 51185102 eller bedre, mail: aage-augustinus @mail.dk 

                           


