
 
 
 

1 
 

 
 
 
 
 

               
 

 
 

 
 

  ”De Nordiske Sten” i Tronholmparken 
 

 
 
                 

 
  

 
  



 
 
 

2 
 

 
 
 

Efterår 2018 
06. september 2018:      Læsekreds starter på ”Underværket” 
10. september 2018:   Pilgrimsvandring i NORDEN – Hornbæk Sognegård 
11. oktober 2018:  Færøsk filmaften med den færøske forfatter og filmmager Katrin 

Ottarsdóttir - Hornbæk Sognegård 
24. oktober 2018:   Rejse-inspirations-aften - Hornbæk Sognegård 
12. november 2018:   Skumringstime – kl. 16.00 i Kulturcaféen på Randers Bibliotek 
17. november 2018:         Kredsarrangement i Uhresalen, Hinnerup Bibliotek: Koncert med Dorthe 

Højland Group - ny nordisk jazz og islandske billeder som visuel baggrund.                  
21. november 2018:  ”Familie på farten” – Hornbæk Sognegård 
29.november 2018 :   Forestillingen ”Jens Otto” i Kulturhuset i Langå - kl. 19.30    
                                                
Forår 2019 
21. januar 2019:  Vinens Historie - Hornbæk Sognegård 
20. februar 2019:  ”Rygvendte kvinder i den nordiske malerkunst – særligt med henblik på den 

danske ….”  - Hornbæk Sognegård 
27. marts 2019: Generalforsamling - Hornbæk Sognegård 
15.-16. april 2019: Kredsudflugt til København m/ overnatning og Jubilæumskoncert i DR´s 

koncertsal 

 
Kære medlem 
 Velkommen til en ny sæson i Foreningen Norden ”Randers-Langå”. 

Hermed programmet for den kommende sæson - vi håber, at indholdet falder i medlemmernes 
smag.                                                                                                                                                                         

I programmet præsenteres ”gamle kendinge” som ”Skumringsaften” på Hovedblioteket i november 
og vores ”læsekreds” på Underværket, der afvikles den første torsdag i måneden hen over vinteren 
med start i september. BEMÆRK dog, at tidspunktet for ”Skumringsaften” er ændret, så det er et 
”fyraftensarrangement”.                                                                                                                                
Som noget nyt vil vi også henlægge et arrangement til Langå Kulturhus – den 29. november. Læs 
mere herom i programmet. 

Vi har tidligere tilbudt medlemsrejser i programmet og i 2014 var vi på Færøerne. I 2019 kan vi 
tilbyde 2 rejser:  Gotland i maj måned og til Island i september. Den 24. oktober orienterer vi om 
rejserne og stederne – i samarbejde med rejsebureauet OurWorld. Herefter vil det være muligt, at 
tilmelde sig. Læs også mere herom i programmet.  

I flere år har ”Hornbæk Sognegård” været vores faste base for de fleste af vore arrangementer. 
Sådan vil det også være i den kommende sæson og mange af tilbuddene foregår i samarbejde med 
Menighedsrådene i ”De fem sogne” – et samarbejde, vi er meget glade for 

Endelig skal lige nævnes, af vi nu har en hjemmeside randers.foreningen-norden.dk - ligesom I også 
kan orientere jer på Facebook under navnet Foreningen Norden Randers-Langå                                

På bestyrelsens vegne                                                                                                                                  
Bjarne Dalum                                                            
formand 
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Dato:  Torsdag den 06. september 2018  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 nogle succesfulde sæsoner og fortsætter derfor også i sæson 2018-2019.                         
Som den eneste i Randers Biblioteks ca. 40 læsekredse beskæftiger vi os udelukkende med den 
nordiske litteratur.                                                                                                                                                  
I I læsekredsen er vi 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 2018: 06.09.-04.10.-01.11.-
06.12. og 2019: 03.01.-07.02-07.03-04.04.                                                                                                                       
Sæsonens forfattere bliver Morten A. A. Strøknes, Herbjørg Wassmo, Tommi Kinnunen, Kjell Westö 
m.fl. 
  
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. 51 89 50 98 
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Dato:  Mandag den 10. september 2018 - kl. 19.00 
Sted:   Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 

 
                                              Pilgrimsvandring i Norden 
                           Foredrag ved Studenter- og Pilgrimspræst Anette Foged Schultz 
  
Gennem de seneste 20-25 år har det gamle kristne forsoningsritual, pilgrimsvandringen, fået en 
renæssance. Pilgrimsvandringen, som ellers blev afskaffet med reformationen, brød frem igen, 
genopstod som en græsrodsbevægelse og en modstandsbevægelse. 
 

   

 
Mange forskellige mennesker og nationaliteter, med forskellige trosretninger – mennesker fra hele 
verden - begyndte for 20-25 år siden at bryde op og begav sig på vandring mod et af de gamle 
kristne helligsteder.  
 Pilgrimsvandringen mod Santiago de Compostella var vel nok den vandring, der blev kendt først 
over næsten hele verden. Men siden hen begyndte folk også at vandre mod nordiske pilgrimsmål, 
som Trondheim og Vadstena. 
  
Foredraget vil i ord og billeder kredse om pilgrimsvandringens betydning generelt og specielt den 
måde, pilgrimsvandringen er blevet integreret i den norske kirke-kultur og naturliv. I Norge er Sct. 
Olav en central skikkelse under vandringen mod Trondheim. Til forskel herfra har vi i Danmark ikke 
en central helgen, forbundet med pilgrimsvandringen. Hvilken betydning har forskellen for den 
måde, vi vandrer pilgrimsvandring på? 
Hvorfor er vi – i vores tid - begyndt at begive os ud på pilgrimsvandring igen? Hvad får vi med os 
undervejs? I en luthersk evangelisk nordisk sammenhæng? 

 
Fri entre. 
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr. 
Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet 
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Dato: Torsdag den 11. oktober 2018 - kl. 19.00 
Sted:  Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 

Færøsk filmaften med den færøske filminstruktør Katrin Ottarsdóttir 
 
Katrin Ottarsdóttir kommer, viser og fortæller om en af sine spillefilm: MANDEN DER FIK LOV AT GÅ. 
Bagefter vil der være mulighed for at diskutere filmen med instruktøren – og stille spørgsmål. 
  
MANDEN DER FIK LOV AT GÅ er en sørgmunter komedie om en ældre ægtemand der en skønne dag 
finder ud af, at han vil forlade sin kone til fordel for datterens svenske veninde, den meget yngre 
Maria.  
Hans kone tager det med stoisk ro. Hun er hverken vred eller ulykkelig, men synes at han skal have 
lov til at løbe hornene af sig. Hun er overbevistom at han snart vil komme til fornuft og vende 
tilbage til 'lillemor'.  
Det gør han også, men ikke just på den måde, hun havde forestillet sig... 

 
 ——————————————————————————————————————— 
Katrin Ottarsdóttir er født i Tórshavn, Færøerne. Efter studentereksamen sidst i 70´erne tog hun til 
Danmark, hvor hun stadig bor, for at studere videre. Hun er barnebarn af den store færøske 
forfatter Heðin Brú. 
  
Katrin Ottarsdóttir er uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole (1982).  
Hun har bl.a. skrevet og instrueret spillefilmene ”Atlantic Rhapsody” (1989), ”Manden der fik lov til 
at gå” (1995), ”Bye Bye Blue Bird” (1999) og ”Ludo” (2014) samt tre portrætfilm med billedhuggeren 
Hans Pauli Olsen, multikunstneren Tóroddur Poulsen og forfatteren Jóanes Nilsen, (2007 - 2009).  
  
Katrin debuterede som forfatter (2012) med digtsamlingen ”Findes der kobberrør i himlen”, der 
kredser om et barns opvækst med en psykisk ustabil mor og en passiv far. (Filmen LUDO er bygget 
over et af digtene fra bogen). Bogen blev tildelt Færøernes Litteraturpris (2013).                           
Katrin udgav yderligere en digtsamling ”Messe for en film” (2015) og en novellesamling ”I Afrika er 
der mange søde børn” (2017). Den fjerde bog, en kortprosasamling, ”43 Bagateller” udkom i april 
2018 på Forlaget Torgard.  
 
Fri entre. 
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr. 
Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet 
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Fri entre. 
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr. 
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Dato:  Mandag den 12. november 2018 - kl. 16.00   OBS ! 
Sted:   Kulturcaféen (1.sal) i Kulturhuset, Stemannsgade 2, 8900 Bibliotek 
 
 

“Skumringstimen” 
 
Mandag i uge 46 giver vi den gamle nordiske fortælletradition nyt liv med arrangementet 
“Skumringstimen”. 
Traditionen tro afholdes ”Skumringstimen” over hele Norden netop denne dag.                                  
På mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af 
tilhørere i skumringstimen for at lytte til en nordisk fortælling. 
I Randers mødes vi kl. 16 i Kulturcaféen på 1. sal i Kulturhuset. 
 
I år er oplæsningen fra den islandske forfatter Einar Mar Gudmundssons roman ”Islandske konger”: 
Islændingene har aldrig haft deres egen konge - Island har været en republik siden løsrivelsen fra 
Danmark under Anden Verdenskrig. Men selvom man ikke har blåt blod i årerne, kan man jo godt te 
sig som en konge.                                                                                                                                 
ISLANDSKE KONGER er fortællingen om den vidtforgrenede Knudsen-slægt fra det lille fiskerleje 
Tangavik, hvor legendariske fyldebøtter og slagsbrødre, mesterfiskere og skibsredere, 
skønhedsdronninger og troldkvinder, distanceblændere og matematikgenier lever side om side. 
Når man læser romanen overgiver man hurtigt til de mange fortællinger, og der er rigtig mange grin 
undervejs men også rørende stunder. 
Saga, skrøner, anekdoter, humor, alvor, farce og satire, romanen rummer det hele. 
 

  
 
Oplæsning ved lektor Keld Sørensen og musikalsk underholdning ved Sven Foged og Ejnar 
Gaardmand.  
 
Fri entré  
Forfriskninger kan købes i cafeen. 
Arrangeres i samarbejde med Biblioteket. 
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Dato:  Lørdag den 17. november 2018 - kl. 14.00 
Sted:   Uhresalen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup. 
 
                                        

                Foreningen NORDEN Aarhus kreds inviterer til 

                                      koncert med Dorthe Højland Group 
 

Koncertens tema er "Nordic Stories" og er ny-komponeret nordisk jazz og islandske billeder som 
visuel baggrund. 
 
Dorthe Højland Group spiller åben impro-jazz med en fin sans for klang og dynamik som et ekstra 
plus. Det er et band med et samlet udtryk og et stærkt kollektiv, hvor alle instrumenterne arbejder 
sammen og er afhængige af hinanden.  
Gruppens består af: Dorthe Højland (Danmark): Saxofoner. Jacob Højland (Danmark): Klaver. 
Andreas Dreier (Norge): Kontrabas. Henrik Nielsen (Danmark): Trommer. 
De spektakulære fotos fra den islandske natur har været inspiration for de fire musikeres 
kompositioner og bidrager som visuel stemningsskaber til koncerten. 
 
Fredrik Holms (svensk geolog og fotograf) fabelagtige naturfotos fra Island vises under koncerten og 
skaber et stærkt stemningsfelt under koncerten. Hans passion er at fotografere naturen, fra nordlys 
til vulkanudbrud. Hans arbejde er blandt andet brugt på forsiden af magasinet Nature, i bøger, tv-
programmer og dokumentarer.  
 
Forvent en oplevelse ud over det sædvanlige. 
 
Efter koncerten der varer ca. 5 kvarter, vil der blive serveret kaffe med forhåbentlig en nordisk 
specialitet. 
Entre med kaffe vil være 100,- kr. 
 
Vi håber mange af vore medlemmer vil deltage, og I må meget gerne invitere naboer og venner med 
til koncerten. Pris for ikke medlemmer 120,- kr. 
Tilmeldings skal ske direkte til Arne Nielsen: mail arne.nielsen@stofanet.dk 
senest 1. november. 
 
Med venlig hilsen, 
Bestyrelsen for Foreningen NORDEN Aarhus Kreds 
 
 

 
  

mailto:arne.nielsen@stofanet.dk
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Dato:  Onsdag den 21. november 2018 - kl. 19.00 
Sted:   Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 
 

 
Foredrag med Anne Grethe Trangbæk & Helge Rude Kristensen 
 

Helge lovede at gå hjem fra Nordkap, hvis naboen holdt op med at ryge...                                   
Naboen blev røgfri - og Helge på 69 år snørede vandrestøvlerne...                                                           

På 73 dage gik han 3500 kilometer fra Nordkap hjem til Give...                                                    
Undervejs var Anne Grethe i den gamle Landcruiser hans uundværlige støtteteam... 

 
Foredraget er ikke bare en palet af smuk natur og spændende mennesker... - men også en varm 
fortælling om, at når to står sammen, så bliver det umulige muligt... - også at samle over 160.000 
kroner ind til Kræftens Bekæmpelse 
 

 
 
Fri entre. 
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr. 
Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet. 
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Dato:  Torsdag d. 29. november kl. 19.30 
Sted:   Kulturhuset i Langå, Bredgade 4, 8870 Langå 

  

    

                            

“Jens Otto”                                                          

- en fremstilling af                                                                                                                    

J.O. Kragh’s liv og hans 

drømme ….. 

 

 

 

Vi har i flere år samarbejdet med det lokale kunstneriske trekløver - lektor Keld Sørensen, pianist 
(og jazzmusiker) Sven Foged og Ejnar Gaardmand (sang)  i forbindelse med vores årlige 
arrangement  i november - ”Skumringstimen” på Randers Bibliotek.               
Trekløveret har bl.a. forfattet et par revyforestillinger, som de optræder med.                                
Bl.a. forestillingen ”Jens Otto”, som vi gerne vil præsentere for vore medlemmer - og andre 
interesserede.  
Forestillingen ”Jens Otto” giver et indblik i Jens Otto Kraghs liv, hans drømme, hans erotiske 
appetit og forsøg på et fast forhold.                                                                                                                   
 
Forestillingen finder sted i Langå Kulturhus’ store sal kl. 19.30, torsdag d. 29. november. 
Varighed ca. 1 time. 
 
Fri entré  
Forfriskninger kan købes 
 

 
Arrangeres med tilskud fra Randers Kommunes ”Den lille Eventpulje”  
 

                                                        

                                                                                                          
Kørevejledning:                                                           
Kulturhuset ligger midt i Langå by - i bygningen,  
der også er bibliotek og tidligere var den 
daværende Langå Kommunes rådhus..  
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Dato:  Mandag den 21. januar 2019 - kl. 19.00 
Sted:   Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 
 

Vinens historie 
v/ Annette Hoff 

 
Hvor længe har danskerne egentlig drukket vin? Var det hele befolkningen eller kun konger og 
adelsfolk, der havde råd til at smage de liflige dråber? Og hvorfor skulle Christian IV bruge 35.000 
glas til sin kroning i 1596?                                                                                                                            
Disse og mange andre spørgsmål presser sig på, når man begynder at grave i vinhistorien.  
 

 
 

Seniorforsker Annette Hoff fra Den Gamle By har siden 2013 arbejdet med udgivelsen af værket 
om Nydelsesmidlernes Danmarkshistorie, hvor bøgerne om Den Danske Tehistorie, Den Danske 
Kaffehistorie og den Danske Chokoladehistorie allerede er udkommet. I november 2018 
udkommer fjerde og sidste bind, Den Danske Vinhistorie. I foredraget følger vi danskernes liv med 
vin, gennem krig og fred, hverdag og højtid helt op til i dag, hvor vinen er blevet allemandseje. Og 
hvor Danmark ovenikøbet er blevet et vinproducerende land. T 
 
Fri entre. 
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr. 
Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet 
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Dato:  Onsdag den 20. februar 2019 - kl. 19.00 
Sted:   Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 

 
” Rygvendte kvinder i den danske malerkunst - specielt i Danmark ” 

v/ lektor P.C. Overgård 
 

Til alle tider har kvindefiguren været et af de mest yndede motiver i kunsten. 
Foredragsholderen har valgt at fokusere på den rygvendte kvinde, hvad der kan betyde 
gådefuldhed og flertydighed. 
Vi begynder i 1870èrne i den gamle Hornbæk præstegård.                                                                   
Her tjente to af Anna Anchers kusiner. 
 

Den ene - Martha - 
bliver i 1888 fremstillet 
som den rygvendte 
kvinde for bordenden - 
uden for den opstemte 
munterhed -  i Krøyers 
berømte maleri" Hip, 
hip, hurra".  

                                     

Af andre væsentlige kunstnere kan vi nævne Vilhelm Hammershøj, som skildrer sin tavse, 
rygvendte hustru i det tyste rum. 
Jens Søndergaard maler kvinder på kanten af verden ved havet, Erik Raadal fremstiller 
tjenestepigen med tøjkurven i Gjern. 
 
Foredragsholderen, lektor P.C. Overgaard, har i årtier holdt foredrag om kunst, litteratur og filosofi 
overalt i landet - ikke mindst i Folkeuniversitetets regi. 

 

 
 
 

Fri entre. 
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr. 
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Dato:  Onsdag den 27. marts 2019 - kl. 19.00 
Sted:   Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 

 

                                              Generalforsamling 
 

Foreningens årlige generalforsamling foregår i år i Hornbæk sognegård.                                
Dagsorden ifølge vedtægterne.          
På valg til bestyrelsen er: Hanne Maja Christiansen, Linda Drotten og Karen Lagoni. 
Kun medlemmer har stemmeret. 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt godt til ganen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mail-adresser: 
Vi har efterhånden mail-adresser på en del af medlemmerne, men ikke alle – derfor:                                      
Send gerne en mail til bjarne.dalum@skolekom.dk og bliv opdateret og adviseret om fore-
drag, arrangementer og nyheder. 
Desuden hjælper du din forening med at spare porto. 

 

Hjemmeside: 
Landsforeningen:  foreningen-norden.dk 
Lokalforeningen:      randers.foreningen-norden.dk 
Facebook:   Foreningen Norden  Randers-Langå                                                          

– hvor du kan orientere dig om kommende arrangementer og se vores program. 

  

mailto:bjarne.dalum@skolekom.dk
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Dato:  Mandag den 15 april - tirsdag den 16. april 2019                                                       
Sted:   Kredsudflugt til København m/ overnatning  
 
 

Jubilæumskoncert i DR´s koncertsal i anledning af Foreningen NORDENs 100 års 
jubilæum 

 
 

 
 
Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. Foreningen NORDEN blev startet i Danmark, Sverige og 
Norge 5 måneder efter afslutningen af 1. verdenskrig som en fredsbevægelse. I Danmark blev 
Foreningen NORDEN officielt stiftet den 15. april 1919. Foreningerne NORDEN blev to gange 
indstillet til Nobels Fredspris (1933 og 1934), for foreningernes arbejde for at skabe internationale 
relationer, der kunne modvirke krig og ufred. 
 

I anledning af Foreningen NORDENS 100 års jubilæum arrangerer Foreningen NORDEN Aarhus 
Kreds en tur til København den 15. – 16.april. 
Mandag den 15.april er der afgang fra Randers kl.11.00, Harlev kl.11.40 og Skanderborg kl.12.00. 
Ca. kl.16.00 ankommer vi til Scandic Hotel Sluseholmen, hvor vi indkvarteres. Aftensmad på 
hotellet. Herefter afgang til Foreningen NORDEN’s gallaaften i DR’s koncertsal.                              
Efter gallaaftenen kører vi i egen bus tilbage til hotellet. 
Tirsdag den 16.april besøger vi efter morgenmaden Kunstmuseet Arken, hvor man evt. kan købe 
frokost for egen regning. Herefter går turen tilbage til Jylland. Forventet hjemkomst sidst på 
eftermiddagen. 
Pris: ca. kr. 2.145,- 
 

Prisen dækker transport med bus, hotel i delt dobbeltværelse (ønskes enkeltværelse er prisen ca. 
kr. 2.645,-) aftensmad og morgenmad på hotellet, koncertbillet (der tages forbehold for 
billetprisen, som er skønnet inkluderet med en pris på 400 kr.), entre til Arken.                         
Endvidere er der forbehold for det antal billetter vi kan reservere. Der etableres en liste i den 
rækkefølge tilmeldingerne foreligger. 
 

Tilmelding senest 1. december 2018 til Arne Nielsen på mail: arne.nielsen@stofanet.dk 
med opgivelse af navn(e), mailadresse og telefonnummer. 
 

Når arrangementet er endelig fastlagt vil de, der tilmelder sig få tilsendt program med endelig pris, 
op samlingssteder og andre praktiske oplysninger. 
 
 

 

mailto:arne.nielsen@stofanet.dk
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Foreningen NORDEN og medlemsskab 
Foreningen Norden er en tværpolitisk forening stiftet i 1919 og har som formål at styrke og 
udbygge samarbejdet mellem nordiske folk. 
Det er en af Danmarks ældste brede folkelige sammenslutninger. 
Foreningen Norden vil gøre Norden vedkommende for alle, blandt andet ved at udbygge det 
folkelige samarbejde og ved at gøre det nemmere og billigere at rejse i Norden. 
Foreningen Norden har i dag ca. 13.000 medlemmer i Danmark, fordelt på ca. 90 lokalforeninger, 
men der er brug for endnu flere aktive mennesker i foreningens arbejde. 
Ved et medlemskab af Foreningen Norden får man – udover en lang række personlige fordele – 
muligheder for at deltage både lokalt og nordisk i aktiviteter af kulturel og politisk karakter.             
Vi sender unge, lærere og elever ud på udveksling – og vi sætter fokus på venskabsbyarbejde og 
kultur 
Foreningen Norden skaber kontakter og oplevelser og knytter bånd mellem nordboerne ud fra 
devisen: 
KENDSKAB GIVER VENSKAB 
 

Som medlem af foreningen får du: 
 

 Magasinet Norden Nu 4 gange årligt. 

 Information om arrangementer på lokalt, lands- og nordisk plan. 

 Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer. 

 Rabatter på hoteller, færger, billeje m.m. 

 Chancen for at møde nye mennesker. 
 

 
 

                                                         Medlemsformer og kontingenter 
 

                     Personligt medlemskab pr. år:     285 kr. 
 

Husstandsmedlemskab pr. år:     370 kr. 
Medlemskabet dækker en familie inkl. børn, indtil disse når det fyldte 18. år.                                

(Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen) 
 

Pensionistmedlemskab (enkelt) pr. år:     185 kr. 
Medlemskabet dækker én pensionist fra det fyldte 65. år - samt førtidspensionister. 

 

Pensionistmedlemskab (par) pr. år:     kr. 225 
Medlemskabet dækker samboende pensionister fra den yngste fylder 

65 år - samt førtidspensionistpar.                                                                                                                      
(Der fremsendes kun ét sæt materiale til adressen) 

 

Skolemedlemskab pr. år:     495 kr.     (Skoler med under 100 elever dog kr. 200 kr.) 
Skolerne modtager medlemsgoder, såsom tilbud om lån eller køb af undervisningsmateriale,    

om brevveksling mellem klasser og evt. støtte til udvekslingsrejser for elever og lærere. 
 

Biblioteksmedlemskab pr. år:     395 kr. 
Bibliotekerne modtager ekstra medlemsgoder i form af informations-materiale                               

og tilbud om nordiske arrangementer. 

 

 DU indmelder dig på hjemmesiden www.foreningen-norden.dk 
- husk at angive lokalforening (Randers/Langå) 

 

http://www.foreningen-norden.dk/
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