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Susanne Clod Pedersen læser op af sin bog Arnulf, der er første bog i romanserien om vikingerne i 

slutningen af 900-tallet.  2.del i serien hedder Jomsvikingerne og meget snart udkommer en fortsættelse.     



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

                  

          

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag den 16.marts kl. 19.00 på 

Humlebæk Bibliotek 

Generalforsamling. 
kl. 20: Arkæologen Klaus Ebbesen holder 

billedforedrag om Gravhøjenes mennesker. 

En levende fortælling om Egtvedpigen, 

Muldbjergmanden og de andre 

bronzealderfolks liv og hverdag. Foredraget 

er rigt illustreret og handler om de mennesker, som ligger begravet i vore oldtidshøje. 

Bronzealderen er en fascinerende, international tid. Takket være de arkæologiske fund kommer vi 

helt tæt på menneskene. Foredraget tager udgangspunkt i Klaus Ebbesens bog Gravhøjenes 

mennesker. 

Til generalforsamlingen er der adgang for foreningens medlemmer. Der er åben og gratis adgang til 

det efterfølgende fordrag. 

Formandens klumme 
 

Grænsebomme og Norden 
Flygtningestrømme og folkevandringer udfordrer de nordiske lande. Den pasunion 

Foreningen Norden har kæmpet hårdt for er nu truet.  For de fleste af os må det være noget 

aldeles nyt, at vi skal vise pas, når vi tager en tur til Sverige. Det bremser - ja sætter hele 

udviklingen alvorligt tilbage i Øresundsregionen. Vi håber at de nordiske regeringer finder 

løsninger, der giver os mulighed for fortsat at udvikle samarbejdet i Øresundsregionen til 

alles glæde og gavn. 

Foreningen arrangerer en tur Vättern Rundt i august (se bagsiden) og vi kan da håbe på, at 

kravet om pas til den tid er ophævet. 
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Jomsvikinger på færde 

Mandag den 22. februar fortalte forfatteren 

Susanne Clod Pedersen meget levende og 

lidenskabeligt på Humlebæk Bibliotek om sin 

store interesse for vikinger og vikingetiden. Hun 

besøger vikingemarkeder og søger viden hos 

sværdkæmpere og andre med stor viden om 

vikingernes liv og tro.  



Nordiske Filmdage tirsdag den 8. marts til lørdag den 12. marts 

 
Foreningen Norden, Børnefilmklubben og Humle Bio afholder Nordiske filmdage 

Vi viser både film for børn og voksne. For de voksne viser vi: 

 

Torsdag den 10. marts kl. 18.30 Foredrag og film 

Gensynet . Sverige, 2013. 89 min. Indledning af filmanmelder, 

journalist og forfatter Jacob Wendt Jensen. 
 

Kunstneren Anna Odell blev ikke inviteret, da hendes skoleklasse holdt 20-

års jubilæum. Anna Odell blev mobbet som barn og som et resultat af den 

manglende invitation beslutter Anna sig for at iscenesætte sin egen version 

af genforeningen. Her konfronterer hun mobberne  og  får taget hævn for 

alle ydmygelserne. Til sidst viser Anna filmen for sine virkelige 

klassekammerater. Filmen er vinder af Guldbaggen. 

 

Servering af forfriskning kl. 18-18.30 ved Foreningen Norden. 

 

 

Fredag den 11.marts kl. 16.00   Fægteren. 

Finland, Estland, Tyskland, 2015. 98 min. 
 

I 1950’erne flygter den unge mand, Endel Nelis, 

fra Leningrad til Haapsalu i Estland. Han er på 

flugt fra det hemmelige politi. Endel får arbejde 

som lærer og starter en fægteklub, for fægtning er 

hans store passion.  

Endel bliver meget glad for sine elever og for de 

elever, der blev forældreløse som resultat af den 

russiske besættelse, bliver han en faderfigur. 

Da eleverne vil deltage i en national konkurrence i Leningrad, bliver Endel stillet over for valget mellem at 

skuffe børnene og blive i Estland eller tage med dem til Leningrad og risikere pågribelse. 

 

Lørdag den 12. marts kl. 19.00   Turist/Force majeure. 

Danmark, Sverige, Norge,  2014. 118 min.  
 

Et svensk-norsk ægtepar er på ferie i 

Alperne med deres to børn. Dagen efter 

deres ankomst, da de sidder på hotellets 

terrasse og spiser morgenmad, vælter en 

lavine ned imod dem. Heldigvis sker der 

ikke noget alvorligt, men stemningen er 

ødelagt.  For moderen og børnene kan 

ikke glemme at faderen bare stak af og overlod dem til deres 

skæbne. Men Thomas benægter at have svigtet dem. 

 

 

 

Filmdagene arrangeres af Foreningen Norden, Børnefilmklubben Humlebien og Humle Bio 

                      Billetter købes i Humle Bio  www.humlebio.dk  tlf. 49191411 

 

http://www.humlebio.dk/


Din forening er gået i gang med at planlægge en tre-dages 

busrejse rundt om Vättern. 

Senest den 1. april skal vi vide, om du vil med.  

Vi gennemfører rejsen, hvis der den 1. april 2016 er mindst 25 

tilmeldte, som har betalt et depositum på 1000 kr. pr. person til 

foreningens konto 1551 7107110 

Foreningens tovholder: Dorte Demant, bestyrelsesmedlem i 

lokalafdelingen. Teknisk arrangør: Riis Rejser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du vil med, kan du kontakte Dorte Demant på e-mail dortedemant@privat.dk  

eller på mobil 20978126. 

Foreløbigt program: 

Tirsdag den 23. August: Vi mødes tidligt på Humlebæk station og kører i bus til byen Vadstena, 

som ligger på østsiden af Vätteren, hjemstedet for Birgittiner ordenen. Undervejs i bussen beretter 

foreningens medlem Bent Skov Larsen om Den Hellige Birgitta, om nonneordenens opståen og 

tilknytning til Vadstena. Vi besøger klostret og slottet. 

Vi spiser aftensmad og overnatter hotel på hotel i Vadstena. 

Onsdag den 24. august: Efter morgenmad på hotellet fortsætter vi rejsen nord om søen. Gør stop 

ved Göta-kanalen og fortsætte videre mod Karlsborg fæstningen på vest siden af søen. Derfra 

videre mod Skövde i Västergötland, hvor vi spiser aftensmad og overnatter på hotel meget tæt på 

naturområdet Billingen. 

Vi er nu i det område mellem Vätteren og Väneren, der også kaldes Sveriges vugge. Det er også 

her Jan Guillous romantrilogi om tempelridderen Arn udspiller sig. 

Torsdag den 25. august: Efter morgenmad besøger vi Varnhem klosterkirke og domkirken i 

Skara. 

Derefter kører vi hjemover, med stop i naturskønne områder, måske også med stop i Borås, 

Sveriges svar på Herning hvad tekstilvirksomheder angår. Hjemkomst til Humlebæk station tidlig 

aften. 

Foreløbig pris: 3.440 kr. per person i dobbeltværelse ved 25 tilmeldte med halvpension. 

Halvpensionen gælder fra og med aftensmad den første dag til og med morgenmad den sidste dag. 

For ikke-medlemmer er prisen 3.650 kr.Bliver vi flere, bliver prisen lidt mindre. 

Vi har rejselederassistance med hjemmefra. 

Prisen dækker alle udflugter eksklusiv entreer. Alle lovpligtige skatter og afgifter. 

Prisen inkluderer ikke frokoster, entreer, drikkevarer, rejseforsikring, afbestillingsforsikring. 

Foreningen vil sammen med rejsens pris opkræve beløb til entréer, som kommer til at indgå i 

programmet. Formentlig ca. 250 kr.  Dermed kan vi hurtigere købe entrébilletter på stedet. 

Tilkøbsmuligheder: 

Enkeltværelse 930 kr. 

Rejseforsikringer og afbestillingsforsikringer: Kontakt Dorte Demant. 

 

Vil du med i bussen til Sverige og Vätteren rundt 23. – 25. August? 

16? 
 

tel:1551%207107110
mailto:dortedemant@privat.dk

