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Dato:  Torsdag den 05. september 2019  kl. 19.00-21.00                                                                                                        
Sted:   ”Underværket, Stemannsgade 9c,                                                                                                                   
.           8900 Randers C - lokale: ”ovenpå”           

 

 
Nordisk Læsekreds  
 

Vi oprettede en læsekreds i Foreningen Norden’s regi i 2015. Denne aktivitet 
fortsætter også i den kommende sæson. 
Som den eneste i Randers Biblioteks ca. 50 læsekredse fokuserer vi udelukkende på 
de mange spændende nordiske forfatterskaber. 
Vores interessefelt spænder vidt fra de mere kendte til de knapt så kendte 
forfattere. 
 
Bortset fra en enkelt udskiftning er vi stadig 11 kvinder, der har stor fornøjelse af at 
mødes kl. 19 - ca. 21 den første torsdag i måneden for at drøfte månedens bog. 
Mødedatoerne for den kommende sæson i 2019: 05.09. - 03.10. - 07.11. - 05.12. og i 
2020: 09.01. (bemærk at det er den anden torsdag i det nye år) -06.02. - 05.03. - 
02.04. 
Bland denne sæsons forfattere kan nævnes Kjell Vestö, Maren Uthaug, Katrine 
Marie Guldager, Helga Flatland, Miko Rimminen, Herbjørg Wassmo. 
 
Da gruppen er så stor, kan vi desværre ikke invitere flere ind på nuværende 
tidspunkt. Men er I nogle stykker, der har lyst til at etablere endnu en læsekreds, må 
I gerne kontakte mig.  
Jeg kan hjælpe jer i gang og med evt. at skabe kontakt til andre. Så tøv ikke, hvis I 
går og drømmer om at etablere en læsekreds. Der er så megen spændende nordisk 
litteratur at gå ombord i.  
Biblioteket er en fortrinlig samarbejdspartner i forhold til at skaffe bøger hjem til 
læsekredsaftenerne. 
Kontakt evt. Hanne Maja Christiansen på tlf.nr. 5189.5098 
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Dato:  Lørdag den 7. september - kl. 20.00.                                                                                   
Sted:   Musikhuset i Aarhus - Symfonisk sal 
 

  Syng Norden sammen 
  En million synger nordisk

 
 

Sidste lørdag i Festugen kulminerer Stemmer Bygger Bro i en storslået kor- og 
fællessangskoncert, hvor anerkendte kor fra hele Norden synger for.                                                                                    
Aarhus Festuge og Foreningen Norden fejrer med koncerten 100-året for det nordiske 
samarbejde. I den anledning samles hele Norden i sang. Udover korsang på 
allerhøjeste niveau vil der i løbet af koncerten være flere fællessange, der skal lyde 
samtidigt på tværs af de nordiske landegrænser. 
Hele korkoncerten livestreames til hele Norden.         
 

I løbet af koncerten vil publikum blive præsenteret for sang på mange sprog og i vidt 
forskellige genrer. Koncerten samler kor, der repræsenterer noget af det bedste, 
Norden kan byde på inden for både rytmisk og klassisk kormusik. 
250 kormedlemmer synger en hyldest til Norden og nordiske værdier som fællesskab, 
solidaritet og omtanke for andre og den natur, vi alle er en del af.  De deltagende kor 
er Vocal Line (DK), EVE (DK), Syng Selected (DK), Aarhus Pigekor (DK), Norges Ung- 
domskor (NO), Sveriges Ungdomskor (S), Musta Lammas (FI), Husakorid (FO), Staka 
(IS), og Aavaat (GL). 
Hele koncerten bliver livestreamet og transmitteres fra Musikhuset Aarhus til 
kulturhuse, biografer og kirker over hele Norden, hvor alle kan møde op og synge 
med på Nordens største fællessang. 
I løbet af koncerten synges tre nordiske fællessange, hvor alle uanset sangstemme, 
nationalitet eller alder inviteres til at synge med. De tre udvalgte sange er ”Kringsatt 
av fiender” (fra ”Til ungdommen”), ”Vem kan segla förutan vind” og ”I skovens dybe 
stille ro”. 
 

Som forberedelse til koncerten kan man deltage i en musikworkshop i Rådhussalen, 
Aarhus Rådhus lørdag den 07.09. fra kl. 16.00 til 18.00. Leder af workshoppen er 
Morten Kjær og deltagelse i workshoppen er gratis og kræver ikke tilmelding. 
 

Deltagelse i korkoncerten i Musikhuset, Rytmisk sal kl. 20.00 koster 80-120 kr.     
Billetter købes på www.musikhusaarhus.dk                                                                                       
Billetsalget åbner 1. juli. 
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    Dato:  Fredag den 13. september 2019 - kl. 12-ca. 15. 
 Sted:   ”Madpakkehuset”, Udbyhøj Nord –                                                                                                        
.                      Adresse: Udbyhøj Lystbådehavn, Havnevej 56, 8970 Havndal 

 

Vadehavstur                        

 

 
Denne sæsons arrangementer indledes i det fri med 
en tur til Udbyhøj, hvor lystfisker mm Henrik Leth, 
med sit indgående kendskab til området, fortæller om 
Randers yderfjord.  
 

Lige der, hvor fersk- og saltvand mødes, er der en særlig dynamik, som også 
tidevandet har indflydelse på. Et lille vadehav - ja faktisk Danmarks næststørste.  

Et helt specielt sted. Er vi heldige kommer vi til at se sæler og marsvin - måske også 
fugletræk. 

Vi samles i madpakkehuset kl. 12.  

Efter introduktion ved Henrik går vi en tur ud for at se og opleve stedet. Vi slutter af 
med at samles i madpakkehuset, hvor bestyrelsen serverer kaffe/te og kage.                                      
Medbring evt. madpakke og drikkevarer 

Hele arrangementet er gratis. Man skal selv transportere sig til Udbyhøj. Kniber det 
med kørelejlighed, kan man kontakte Hanne Maja Christiansen fra bestyrelsen – tlf. 
51 89 50 98 

Arrangementet slutter kl. ca. 15. 

Vigtigt: Husk at være klædt på efter vejrliget med passende tøj, støvler osv. 

 



7 
 

Dato: Torsdag den 19. september 2019 - kl. 19.00 
Sted:  Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 
 

  
 

I anledning af For. NORDENs 100 års jubilæum i 2019 
 

Jubilæumsforedrag                                   
med historikeren Lars Hovbakke Sørensen 

 
Skandinavisme, nordisme                         

og nordisk samarbejde i 200 år  

Vi ser på idéen om skandinavisk og nordiske samarbejde siden 1800-tallets kultur-
elle og politiske skandinavisme og studenterskandinavismen. Hvorfor kom idéen 
om skandinavisk samarbejde i begyndelsen mest fra danske politikere? Hvorfor 

begyndte de konkrete resultater først for alvor at vise sig i slutningen af 1800-tallet 
og begyndelsen af 1900-tallet. Hvad var baggrunden for dannelsen af Foreningen 

Norden i 1919 - og hvorfor udviklede den sig efterfølgende til en af de største 
succeser for en dansk forening nogensinde? 

                                                                                                                                                       
Fri entre                                                                                                                                    
Pris for kaffe/te og kage: 20.00 kr.                                                                             
Arrangeres af For. NORDEN – Randers-Langå                                                      
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 Dato: Torsdag den 24. oktober 2019 - kl. 19.00 
 Sted:  Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 
 

Nordlys og midnatssol  
Foredrag ved professor Hans Kjeldsen,         
Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet.  
 

 
 
Nordlyset - også kaldet aurora eller polarlyset - er et af de smukkeste 
himmelfænomener, vi kan se på Jorden. I foredraget vil professor Hans Kjeldsen, 
Aarhus Universitet fortælle om hvad nordlys er, hvorfor det opstår og hvordan det 
kan iagttages. Han vil også fortælle om midnatssolen, der ligesom nordlyset kræver 
at man befinder sig langt mod nord eller mod syd, hvis man ønsker at iagttage 
dette himmelfænomen.                                                                                        
Foredraget vil blive rigt illustreret med billeder og diagrammer 
 

Fri entre   
Arrangeres i      
samarbejde med 
Menighedsrådet 

 
 
  

 
Pris for kaffe/te og kage: 20 kr. 
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Dato:  Mandag den 11. november 2019 - 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. 
 

Årets tekst: Fortællingen om den franske flygtning Babette, der er strandet i et afsides 
norsk sogn - er et fremragende eksempel på en af Karen Blixens skæbnefortællinger, når 
de er bedst. 
 

I en lille norsk fjord by tager to aldrende søstre den franske chefkok Babette i huset, efter 
hun er flygtet fra det revolutionære Paris i 1871. I fjorten år koger hun trofast klipfisk og 
øllebrød, men en dag sker miraklet. En gammel lotteriseddel, der gennem alle årene har 
været hendes eneste forbindelse til Frankrig, kommer ud med den store gevinst. Babette 
bruger alle pengene på ét storstilet gæstebud, hvor hun kan udfolde sin sublime 
kulinariske kunst. 
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Katrin Ottarsdottir er født I Torshavn, uddannet filminstruktør fra Den Danske Filmskole 
(1982). I 2012 debuterede hun som forfatter med digtsamlingen “Findes der kobberrør i 
himlen”.                                                                                                                                       
Siden er det blevet til flere digte, noveller og kortprosatekster 
                                                                                                                                                           
Fri entre.                                                                                                                                                                                 
Pris for kaffe/te og kage: 20 kr.                                                                                                                           
Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet  
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Anders skriver:                                                                                                                        
Foredraget er en fortælling om Svalbard og mine oplevelser i den nordligste civile by i 
verden, Longyearbyen – 1300 km fra Nordpolen.                                                                       
Efter 9 måneder på Svalbard har jeg haft job som busguide - vært ved Camp Barentz - 
guide ved Gruve 3 – og sikkerhedsvagt ved koncerter. 
 

                                        
Fri entre                                                                                                                                          
Pris for kaffe/te og kage:                                                                      

Jeg har lært meget om byens og øens 
historie og specielle kultur, der hver 
dag pryder livet heroppe.                           
Opholdet har budt på grillaftener i 
frostvejr med midnatssolen som gæst 
– ture på snescooter over tilfrosne 
fjorde, elve og høje fjelde – 
afpudsning af mine sprogkundskaber 
– og ikke mindst oplevelser med 
kulde, sne, dyreliv og den flotteste 
sol. 
 

 
Arrangeres af                                                      
For. NORDEN – Randers-Langå

Kr. 20,00 
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Dato: Tirsdag den 06. februar 2020 - kl. 19.00 
Sted:  Hornbæk Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7, 8920 Randers NV 
 

Jelling – Danmarks dåbsattest 
- med dr.phil. Klaus Ebbesen 

  
 

Jelling er uløseligt knyttet til en epoke i danmarkshistorien, Gorm den gamle, 
Thyre Danebod og Harald Blåtands tid. Og alle danskere har hørt om 
runestenene fra Jelling.                                                                                               
Mest synlige er de to store gravhøje, den lille kirke og den store runesten; kaldet 
Danmarks dåbsattest.   
Historien om Jelling er fortællingen om dansk vikingetid og om kristendommens 
ankomst til Danmark. Det er Gorm den Gamle, Thyre Danebod og Harald 
Blåtands by. Historien om Jelling er en af de mest dramatiske fortællinger fra 
danmarkshistorien. 
I de senere år er også fundet en stor palisadeindhegning, sporene af en enorm 
skibssætning og andre vigtige fund. Hele anlægget har derfor måtte nytolkes.              
I foredraget fortælles om de mange udgravninger og tolkningerne gennem tiden. 
Anlæggets enkelte dele, som de kendes i dag, bliver gennemgået og sat ind i 
deres kulturhistoriske sammenhæng.                                                                                         
Med udgangspunkt i Jelling-anlægget fortælles den tidligste danmarkshistorie 
med hovedvægten på Harald Blåtands indsats. 

 
Fri entre.                                                                                                                                                                                 
Pris for kaffe/te og kage: 20 kr.                                                                                                                           
Arrangeres i samarbejde med Menighedsrådet 
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Dato:  torsdag  den 26. marts 2020 - 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: Kirsten Hvass  og Bjarne Dalum (ingen modtager genvalg) 
Kandidatforslag er derfor særdeles påkrævet. 
Kun medlemmer har stemmeret. 
 
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt godt til ganen  
 

 

  Bestyrelsen 2019/20: 
 
 

                              Formand: 
  Bjarne Dalum, Helstrup 

   tlf. 4082 3133   

  dalum8920@gmail.com 
 

   
 

    Næstformand: 
    Kirsten Hvas, Tånum 

  tlf. 2396 1226     

  kirstenhvass@gmail.com 
 
            

                                             Sekretær:  
  Linda Drotten, Randers 

   tlf. 8641 9293                    
 linda.drotten@mail.dk 

 
 
  Kasserer: 
 Hanne Maja Christiansen,   
 Randers 

 tlf. 5189 5098      

 hanne.maja@icloud.com 

 
 
                                                      Bestyrelsesmedlem:   
    Karen Lagoni, Stevnstrup 

 tlf. 2214 1816   

 karenlagoni54@gmail.com 
 
 
 

mailto:dalum8920@gmail.com
mailto:kirstenhvass@gmail.com
mailto:linda.drotten@mail.dk
mailto:hanne.maja@icloud.com
mailto:karenlagoni54@gmail.com
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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 informationsmateriale                               

og tilbud om nordiske arrangementer. 

 

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

  OBS - Alle der indmeldes i 2019 er kontingentfrie resten af året – så tøv ikke. 

 

 

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