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Formandens klumme 
 

Slaget om Arktis 

På repræsentantskabsmødet fortalte landsformanden Mogens Jensen om det storpolitiske 

spil om Arktis. Han understregede vigtigheden af at Danmark sammen med de andre 

nordiske lande ruster sig til magtspillet, for Kina og Rusland har store interesser i området 

og vil lægge stort pres på Danmark og Grønland.  

Klimaændringerne har gjort Arktis endnu mere interessant, men også mere udsat. Vi kan 

forvente mere sejlads med tankskibe og krydstogtskibe, så der i fremtiden vil være større 

risiko for forurening og havari. Det truer også det grønlandske fiskeri. 

På landsmødet blev det foreslået at Foreningen Norden gør Arktis til en mærkesag – også i 

lokalafdelingerne – med foredrag, information og andre aktiviteter. Det synes jeg bestemt 

også vores lokalafdeling skal arbejde videre med. 
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Kommende arrangementer 
 

 

Onsdag den 3. august kl. 9-16.30  

Faxe Geomuseum 

 

Foreningen sommertur med bus for 
børn og deres voksne går i år til Faxe 

Geomuseum og Stevns Klint. 

Vi skal på fossiljagt og gå en tur på 
den smukke klint. 

 

Turen er for børn fra 4 år og deres 
voksne. Prisen for deltagelse er 25 kr. 

for børn og 45 kr. for voksne. 

Mødested og tid: Humlebæk Station 

(vest) kl. 8.50. 
 

Vil du med skal du tilmelde dig på www.fredensborg.dk/upload. 

 

Bemærk 

Foreningens medlemmer kan deltage 

uden børn, såfremt der er ledige 

pladser i bussen.  

 

Vil du deltage uden børn, kan du 

henvende dig til Lisa Juhler på 

tlf. 22510829 eller sende en mail til 

lisajuhler@gmail.com.  

Du får så besked om du kan komme 

med den 1. august. 

 

 

 

 

 

Onsdag den 24. august kl. 9.00-20.00  

Bustur til Falsterbonæsset i Skåne 

 

Kom med til Falsterbonæsset med byerne Skanør 
og Falsterbo, der byder på fugletræk, hede-

landskaber, vikingemarked og meget mere. 

 

Prisen er foreløbig fastsat til 450 kr. for 
medlemmer og dækker bustransport fra og til 

Humlebæk station, guidet tur på Falsterbo 

Fuglestation, entre til Fotevikens Museum og 
Vikingereservat samt en hjemmegjort sandwich. 

Mindre tillæg for ikke-medlemmer. 

 

Tilmelding  til dortedemant@privat.dk eller på 
mobil 20978126 senest den 8.juni. 

mailto:lisajuhler@gmail.com
mailto:dortedemant@privat.dk
http://fredensborg.foreningen-norden.dk/wp-content/uploads/2016/01/Foteviken_Vikingemuseum_01-Small.jpg


Mandag den 29. august kl. 13.30 på Frederiksborg Slot 

Audiens – rundvisning på Frederiksborg slot 

 
Nordsjællandskredsen arrangerer en fællestur for medlemmer 

til Frederiksborg Slot for at se den nyrestaurerede Audienssal 

og udstillingen: Audiens hos Christian d. V. 

 
Vi mødes kl. 13.15 i Indre slotsgård ved indgangen. 

Kredsen betaler for guide, mens deltagerne selv køber/ betaler 

entrebilletten. 
Pris kr. 60  (pensionistpris). 

Har du lyst til at deltage skal du tilmelde dig til Lisa Juhler på  

tlf. 22510829 eller på mail lisajuhler@gmail.com senest den 15. august.. 

 

 

Mandag den 14. november kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 

Skumringstid i Norden 

 

Årets tema er Fremtiden i Norden. Årets tekst er fra Vandets Vogter af Emmi Itäranta. 

I Skumringscafeen vil der traditionen tro være oplæsning af årets tekst samt andre 
oplysende og underholdende indslag.  

Arrangeres i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne. 

Flere oplysninger i vores næste blad. 

 

Forfattermøde med Merete 

Mazzarella i Dunkers Kulturhus 

 

Foreningen Norden i Hälsingborg afholder i 

samarbejde med Dunkers Kulturhus 12 

samtalemøder om året. Vi blev inviteret til et 

samtalemøde mellem forfatteren Merete 

Mazzarella og Dunkers virksomhedschef Olof 

Lindquist lørdag den 14.maj. 

 

Merete Mazzarella, f. 1945 i Helsinki, er finlands-

svensk forfatter, professor i litteraturvidenskab og kulturpersonlighed. Hendes mor var dansk. 

 
Vi (Dorte og Lisa) kendte ikke til Merete Mazzarellas forfatterskab. Vi var derfor meget spændt på at møde 

forfatteren. Merete fortalte bl.a. om sin store kærlighed til litteraturen og om at være diplomatbarn og flytte 

fra land til land – en tid hun har beskrevet i ”Først solgte de klaveret – et diplomatbarns erindringer”. 
Merete skriver ikke romaner, hun skriver essays ofte med udgangspunkt i egne oplevelser. Kun ganske få af 

hendes værker er oversat til dansk – bl.a. førnævnte erindringsbog.  

Merete var et fint bekendtskab, hun var meget let at forstå, hun er et menneske med holdninger og en særlig 

tør humor, der gjorde samtalen morsom og med kant. 
 

Efterfølgende har jeg læst ”Først solgte de klaveret”, som er en meget underholdende og letlæst bog om 

Meretes barndom og ungdom. Jeg har også læst ”Utroskabens fascination”, som er meget interessant.  
Her sætter Merete sætter luppen på kærlighed, sex og utroskab, som den skildres i litteraturen fra oldtid til 

nutid. 

 
Se mere om Samtalerne på Dunkers Kulturhus på dunkerskulturhus.se                 /Lisa Juhler 

mailto:lisajuhler@gmail.com


Generalforsamling og oldtidshøje 

 
Arkøologen Klaus Ebbesen 
fortalte levende og 

interessant om alt det de 

gamle høje og gravfund 

kan fortælle os om 
oldtidens mennesker i 

Danmark.  

Undersøgelser har vist at 
der var stor kontakt og 

 samhandel mellem 

folkeslag og stammer i 
Europa. 

 

Øverst t.h      

Holger Johns var 
dirigent            

                                    

 t.v. 
Klaus Ebbesen 

  

 

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

 
Foreningen Norden, Børnefilmklubben Humlebien og Humle Bio afholdt Nordiske filmdage. 

Der blev vist 7 film og afholdt 8 forestillinger. Vi viste film for børn, unge og voksne. I alt deltog 566.  

 
Der var især stor interesse for animationsfilmen Emil og Ida fra Lønneberg. Her måtte vi arrangere en ekstra 

forestilling, så i alt 266 børn og lærere så filmen. Ungdomsfilmen Lev stærkt var også populær. Her deltog 
140. Filmen var yderst seværdig og meget relevant for de unge. Instruktøren fortalte rigtig godt om filmens 

tema og de valg, der var truffet m.h.t. skuespillere og locations.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Filmanmelder og forfatter 

Jacob Wendt Jensen 

indledte ”Gensynet” og 

fortalte om nordisk film 

Instruktøren Christian E. 

Christiansen fortalte om 

sin film ”Lev stærkt” for 

8. og 9.klasser. 



Håbo-tur for unge 

Ved den nordiske venskabsbykonference i oktober 2015 blev det besluttet at iværksætte et 

arrangement for unge i dagene 5. – 7. maj i Håbo. 
 
Fredensborg Kommune udbød turen bredt og endte med at sende 6 unge og en leder af 

sted – alle fra Musikteatergruppen Ragnarocks ungdomshold. Indholdet blev tilrettelagt 

efter de unge konferencedeltageres ønsker, og de valgte at planlæggearrangementet 

rundt om en tur til det nærliggende Laserdome. 
I arrangementet deltogogså 20 svenske og 15 finske unge. 

                                   På venskabsbykomitemødet den 25. maj fortalte Jacob om turen. 

 

 Nicolaj, Rikke, Jacob og Emilie fortæller: 

Vi satte kurs med Håbo klokken 7:30 torsdag morgen, hørte musik og spillede charades 
på den lange 9 timers køretur. Heldigvis med pauser ind imellem, hvor vi spiste is, fik 

lækker frokost og nød det gode vejr. Da vi kom frem blev vi indkvarteret på en skole, og 

så skulle vi over og have aftensmad. Det var lækre tacos, 
med alt det gode!  Efter maden blev vi inddelt i hold med 

blandede nationaliteter. Så skulle vi ud på billede-

skattejagt, folk fes rundt og ledte efter mennesker på over 

1,90 m og ænder. Resten af aftenen blev tilbragt i 
ungdomsklubben, hvor der blev spillet spil og spist ‘fika’, 

som er et lille mellemmåltid. 

 
Selfie ved Lasse Åberg 

 

Vi startede fredag med øm ryg og nakke, da vi havde sovet på noget, der mindede om hårde militærsenge, og 
med lysstofrør der ikke kunne slukkes. Så skulle vi spise morgenmad, som svenskerne jo kalder for "frokost". 

Efter maden stod det på dansk-kursus, hvor finnerne og svenskerne skulle lære dansk. De havde meget svært 

ved at sige de bløde D, som "morgenmad" og "fremad". Så kørte vi til Stockholm, og stoppede på den meget 

internationale og kulturelle restaurant, også kendt som Mc Donald's. Herefter gik vi på is jagt i 45 min, men 
kom tomhændet tilbage. SÅ var der laserdome! Vi blev delt op i 2 hold, Rødt hold! Og blåt hold! Pew!! Pew! 

Pew!! Og rødt hold vandt alle 7 kampe. Sveden drev af vores ansigter, og sejrsglæden herskede på det røde 

hold, på busturen hjem til skolen. Her havde vi 1 time og 15 min fri, hvor solen blev nydt og der blev spist 
masser af is. Så var der aftensmad, med sovs, kød og kartofler, med alt det gode. Så gik turen til Skokloster 

ungdomsklub, hvor der blev spillet bordtennis, fodbold, kongespil og spist lækre hamburgere. Og så kørte vi 

hjem igen og sov. 

Vi stod op, spiste morgenmad og pakkede, og så gik turen mod hjem kære hjem. Alt i alt var det en mega sjov 
tur!  

               Laserdome    Quiz i Ungdomsklubben              Morgenmad i Gröna 



Nordkap i solskin 

 

Vores kasserer Heidi og hendes mand Svend, var med Hurtigruten til 

Nordkap i foråret. Det var et mangeårigt ønske at komme på den tur og 

forventningerne til turen blev til fulde opfyldt. De var da også meget heldige 

med vejret, bare ugen efter var det meget anderledes deroppe, gråt og koldt. 

Jo længere de kom nordpå fra Bergen mod Kirkenes jo 

bedre blev vejret. Nord for Polarcirklen havde de 14-15 

graders varme og smukt solskinsvejr. Naturen var utrolig 

storslået og betagende, de blev ikke mætte af at se på 

bjergene, de små bygder og mindre byer, der kravler op ad 

fjeldsiderne. 

 

Når det var tid til landgang i de større havne, gik de på 

opdagelse, mest på egen hånd. De så bl.a. Brüggen i 

Bergen, Jugendstil-husene i Ålesund, Nidaros Domkirken 

i Trondheim, den travle Svolvær/Lofoten, byen og Polarmuseet i Tromsø og naturligvis Nordkap med sit 

kendemærke Globus på udkanten af klippen. 

 

Nordkap-hallen er en meget flot bygning med restaurant, 

biograf, kapel og museum. Flere etager af hallen er 

bygget ind i fjeldet. De så også monumentet Barn af 

Jorden, der er rejst 1989 og er lavet af 7 børn fra 

forskellige dele af verden. 

 

Livet på Hurtigrutens ”Midnatsol”, en af de største af 

rutens skibe, var meget afslappet. Der var høj 

hotelstandard med 2 panoramasaloner, foredragssal, stor 

spisesal, mange mindre saloner, venligt personale og høj 

hygiejne. På dæk 9 var der stort soldæk med jacuzzi og bar. 

 

At ligge i det varme vand i solskin nord for Polarcirklen med en kulisse af sneklædte bjerge – det var en stor 

nydelse og et af turens højdepunkter. Men endelig at besøge Nidaros Domkirken, efter at have læst norsk 

historie, var en særlig betagende oplevelse. 

Tekst: Heidi Ølgaard og Lisa Juhler                                                                                Fotos: Heidi Ølgaard 

 

 

 

 

 

 



Repræsentantskabsmøde i Herning 

Lørdag den 28.maj afholdt Foreningen Norden 

repræsentantskabsmøde i Herning. 

Her er lidt indtryk fra dagen, hvor der deltog 

bestyrelsesmedlemmer fra hele landet. 

 

Repræsentantskabsmødet er en generalforsamling, hvor vi godkender 

formandens beretning og regnskab og vælger bestyrelse og revisorer.  

Derudover var der i år en temadrøftelse om de nordiske public service 

mediers samarbejde, og man havde inviteret DRs generaldirektør 

Maria Rørbye Rønn til at komme med et indlæg. 

                                                                   Mogens Jensen fremlægger beretningen 

Generalsekretær Peter Jon Larsen 

Mogens Jensen fortalte i sin beretning om årets gang, bl.a. om lokalafdelingernes 

arbejde og betydning. Skumringstid er en stor succes og afholdes rigtig mange 

steder. Derudover fortalte han om de nye grænsehindringer, om 

forsvarssamarbejde og om Arktis.  

 

I 2019 fylder Foreningen Norden 100 år og derfor nedsætter man nu et udvalg, 

der skal komme med forslag til markering og aktiviteter i jubilæumsåret. 

 

Maria Rørbye Rønn fortalte om Nordvision og vigtigheden og betydningen af 

samarbejdet mellem de nordiske public service medier. I de senere år er der udviklet et godt samarbejde 

omkring coproduktioner og udveksling af programmer. Fra 2014 og 2015 er samarbejde og udveksling steget 

med 20 %. Nordvision styrker de nordiske public servicemedier og synliggør vore produktioner i det store 

udland - og de nordiske dramaserier har opnået stor succes i udlandet.   /v. Lisa Juhler 

 

 

Merete Riber fra 

Forretningsudvalget fortalte 

om hvordan man arbejder og 

udvælger årets tekster i den 

arbejdsgruppe, der står for 

den Nordiske Biblioteksuge og 

Skumringstid. Merete er med i 

arbejdsgruppen. Her viser hun 

årets plakat.  

 

     Peter Jon Larsen og Maria 

     Rørbye Rønn i samtale 
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