
     F O R E N I N G E N  

               NORDEN 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                            

                     

 Medlemsblad for lokalafdelingen Fredensborg 

 

                                                  www.fredensborg.foreningen-norden.dk 

                                                                                                                          Blad nr. 59 januar 7 

Nr. 60, april 2017 

Ulrik Langen fortalte den 25. januar historien om tyveriet af Danmarks nationalskat Guldhornene 

og om manden bag det. Det blev en spændende historie om Guldhornene og Danmark gennem flere 

århundreder. Om fundet, deres opbevaring, tydningen af dem, tyveriet fra Rigsarkivets 
skatkammer, tyven og hans tid og den straf han fik. Foredraget foregik på Humlebæk Bibliotek og 

blev afholdt i samarbejde med Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening 

 



 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

     

Generalforsamling og foredrag om Finland 

 

Ved generalforsamlingen tog vi afsked med  
Børge Østermand i bestyrelsen. Børge Østermand har været 

medlem af bestyrelsen i en årrække og siden Leif David  

Nielsens udtræden, har han varetaget hvervet som kasserer  
for foreningen. Mange tak for din indsats, Børge.  

Vi var så heldige at Jan Hellen fra Kokkedal stillede op til 

bestyrelsen. Jan Hellen var bestyrelsesmedlem i Hørsholm  

Lokalafdeling indtil denne lukkede. Han er altså godt bekendt  
med Foreningen Norden og bestyrelsesarbejde.  

Velkommen Jan Hellen. 

 
Efter generalforsamlingen holdt Taina Hvidlykke foredrag  

om Finlands selvstændighedshistorie.  

Taina tog udgangspunkt  i sin egen historie og opvækst og  
gav os et levende og interessant billedforedrag. 

 

 

 

 

 

 

Formanden 

 

Skumringstid i Norden 2017 

 

Det er netop blevet offentliggjort at årets tema er Øer og at årets voksentekst er fra bogen Is 

af Ulla-Lena Lundberg. Vi læste Is i foråret 2016 i Nordisk Læsekreds og vi var meget 

begejstrede for den. Den foregår over 3 år kort efter anden verdenskrig på Ålandsøerne. En 

ung præst, hans kone og børn kommer til øerne. Vi følger præsteparrets møde med øboerne 

og deres tanker og reaktioner. Det er en flot fortalt skæbnehistorie med vidunderlige 

naturbilleder og masser af stemning og fine menneskeskildringer.  

Forfatteren er selv født i 1947 og opvokset på den sydligste af Ålandsøerne kaldet Kökar – i 

bogen kaldet Örarna. Bogen er blevet indstillet til Nordisk Råds Litteraturpris. 

Læsekredsen kan anbefale bogen på det varmeste. God Læselyst. 
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  norden.fredensborg@gmail.com 

  Redaktion: Bestyrelsen 

  Ansvarshavende redaktør: Lisa Juhler 

  Oplag: 125 eksemplarer 

  Forsidefoto: Heidi Ølgaard 

  Foreningen Nordens bestyrelse: 

  Lisa Juhler, Axel Møllers vej 4,  

  3490 Kvistgård  2251 0829 

  Dorte Demant, Baunebjergvej 214 

  3050 Humlebæk  20978126 
  Heidi Ølgaard, Teglgårdsvej 111B, 

  3050 Humlebæk  4919 2346 

  Jan Hellen, Bygvænget 826 

  2980 Kokkedal  40165105 

  Barbro Nielsen,  Langebjergvej 354 A 

  3050 Humlebæk   4919 1761 

  Bjørn Sandberg, Hvedevænget 48, 
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  Kontingent:  

  Personligt medlemsskab:  285 kr.  

  Husstandsmedlemsskab:  370 kr. 
  Pensionist: 185 kr.  Pensionistpar: 225 kr. 

  Skolemedlemskab: 495 kr. 

  Biblioteksmedlemsskab: 395 kr.  



 

        Kontingent – satser og betaling 

 

Kontingentbetaling er ikke det mest spændende i denne 

verden. Men når vi ændrer noget ved indbetalingsprocedurer, 

mener vi det er på sin plads at gøre det klart og tydeligt. 

 
Det er blevet meget dyrt at betale med girokort på posthus eller i bank. 

Derfor benytter mange  Netbank. 

 

Men vi er klar over at ikke alle har Netbank, så derfor vil der også være 

mulighed for kontant betaling til kassereren eller formanden. 

 

Herunder kan medlemmerne se, hvad de skal  betale i kontingent for 2017. 

Er du uenig eller vil have ændret dit medlemskab – f.eks. til pensionist, 

pensionistpar eller husstand – så kontakt os. 

 

Kontingentsatserne er: 

Personligt medlemsskab:  285 kr.  

Husstandsmedlemsskab:  370 kr. 

Pensionist: 185 kr.  

Pensionistpar: 225 kr. 

 

 

Dit kontingent udgør ___________kr. og bedes indbetalt til konto i 
Danske Bank  reg. 1551  Kontonummer  7107110   senest den  
15.maj.  
Ønsker du at betale kontant, kan du kontakte Jan Hellen på  
tlf. 40165105 eller Lisa Juhler på tlf. 22510829 for nærmere aftale. 
 

         

Vi havde et par interessante og hyggelige 

timer i Naverhulen den 8. februar. 



Mød Mogens Jensen på Nordisk Lejrskole 

 
Onsdag den 19. april kl. 19.30 

Norden nu og i fremtiden 
 
Nordsjællandskredsens afholder et foredrag med politikeren Mogens Jensen. 

Mogens Jensen blev i 2015 formand for Foreningen Nordens 

Landsforening. Mogens Jensen er socialdemokratisk politiker og placeret 

centralt i partiets ledelse. I Helle Thorning-Schmidts sidste regering var han 
handels- og udviklingsminister. 

 

Mødet med Mogens Jensen foregår på Nordisk Lejrskole, Lejrskolevej 1 i 
Hillerød. 

Alle er velkommen og entreen på 40 kr. er incl. kaffe og kage. 

 

Ved sin tiltrædelse som landsformand udtalte han sig om det særligt nordiske. 
 

– Vi kan stort set direkte overføre ideer, erfaringer og konkrete løsninger til hinandens samfund. 

Helt lavpraktisk og konkret. Hvor mange steder i verden kan man det? 

Han fremhævede de nordiske landes internationale aftryk som lige så vigtige som landenes 

indbyrdes samarbejde: 

– Norden har aldrig isoleret sig fra verden, vi har aldrig lukket os om os selv. Vi har en stor 

andel i opbygningen af de internationale som bl.a. Europarådet og FN. Vores internationale 

samarbejde for fred, menneskerettigheder, velfærd og retfærdighed skal præge fremtiden. Det 

betyder mere samarbejde om nordiske udviklingsprojekter, mere samarbejde på vores 

ambassader rundt om i verden, mere samarbejde om internationale dagsordener. Hvis vi ikke gør 

det, vil kommende generationer med rette kunne spørge: Hvor blev I af, mens tid var? 

Hvis man lægger de nordiske landes økonomier sammen, så udgør de verdens 10. største 

økonomi: 

– Derfor orienterer erhvervslivet sig i stigende grad nordover, når virksomhederne udvikler 

kompetencer og skal styrke deres position. Nordea, Arla, COOP – ja, rigtigt mange har fundet 

nordiske løsninger. 
 

 

Inge Weingarte fortalte om sine kriminalromaner 

 
Inge Weingarte fortalte om sig selv og sine romaner, da hun besøgte Nordisk 
Læsekreds den 4. april. Inge Weingarte er uddannet i rejsebranchen og har også haft 

sit eget rejsebureau. Men hun har altid skrevet – dog indtil for få år siden kun 

journalistik og reklamemateriale. 

Det var indignation over trafficking, der fik hende til at skrive kriminalromaner. 

Hvad der begyndte som en artikel om menneskehandel og prostitution udviklede sig 

til hendes første roman Den bosniske forbindelse. Senere kom Blodhævn - begge 

med forbindelse til Østeuropa, som hun kender rigtig godt fra sine år i rejsebranchen. 
Inge Weingartes tredje roman er endnu ikke udkommet, men Inge kunne afsløre at 

det stadig er med journalisten Beate Grehn og Langer fra Helsingør Politi, men at der  

i den nye roman ikke er tråde til Østeuropa. /LJ 

https://da.wikipedia.org/wiki/Socialdemokraterne
https://da.wikipedia.org/wiki/Regeringen_Helle_Thorning-Schmidt_II

