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I Astrid Lindgrens Värld i Vimmerby er der også mange legepladser og sjove aktiviteter.  

Læs artiklen s.8 

http://www.fredensborg.foreningen-norden.dk/
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 Formandens klumme 

                                                                                 

  Film camp for nordiske unge 
 

  Den 24.-27. oktober afholder Venskabsbyforum i samarbejde med Ung Fredensborg en 

  Film camp for unge fra vore venskabsbyer. 39 unge og 15 voksne fra 4 lande deltager.  

  Femkampen er Fredensborg Kommunes bidrag til det nordlige samarbejde, der pålægger 

  kommunen at være vært for en unge-event i 2019. 

  De unge bliver delt ind i teams bestående af unge fra forskellige lande. De skal selv  

  udarbejde forslag til synopser med udgangspunkt i FNs Verdensmål. Sammen med 

  instruktøren Martin Strange-Hansen skal de lave nogle kortfilm på udvalgte locations i  

  København. 

  De unge indkvarteres i Egedal Byens Hus, hvor der også afholdes workshops.  Lørdag den 

  27. oktober kl. 13 kan man se de unges kortfilm samme sted. Det bliver spændende at se,  

  hvad de unge vælger at fortælle i deres film. 
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Havpattedyrbiolog Cecilia 

Vanman fortalte onsdag den 

25. september kl. 19.30 på 

Nordisk Lejrskole i Hillerød.  

 om vikingernes ruter i 

Nordatlanten. Hun fortalte 

levende om deres forskellige 

navigationsmetoder og deres 

kendskab til vejr, hav og 

natur. Det var deres store 

viden, som de overleverede 

mundtligt fra generation til 

generation – samt naturligvis 

deres fantastiske skibe - der 

gjorde deres lange rejser 

mulige. 

 
 
Musikskoleleder Carsten 

Østerskov holdt sin 

afskedsreception i Fredensborg 

Kulturhus onsdag den 25. 

september. 

Carsten har været en fantastisk 

ildsjæl som leder af  

kommunens musikskole,  men 

har også været meget engageret 

i planlægning og afvikling af 

musikfestivaler og i venskabs-

bysamarbejdet 

Vi ønsker ham et godt otium. 

Foto: Carsten lytter til taler 

mailto:norden.fredensborg@gmail.com


Lone og Bergur. Fotograf: Elona Søgren 

Kommende arrangementer 

 
Mandag den 11. november kl. 19.00 på Humlebæk 

Bibliotek - Skumringstid i Norden. 
 

Årets tema er Fest i Norden og årets tekst er fra Karen 

Blixens Babettes Gæstebud. 

Bent Skov Larsen læser årets tekst og litteraturformidler 

Rune Nyholm Nøhr Christiansen fortæller om Karen Blixen 

Vi slutter skumringstimen af med Nordisk Resonans -  

en festlig koncert med musikerne Lone Wernblad og Bergur 

Fonsdal Johannesen. 

Når Bergur og Lone giver koncerter, er det aldrig helt til at sige, hvad der vil ske. De lader nemlig dagen og 

stemningerne flyde sammen for at skabe nye udtryk, der mødes i musik og ord. 

Arrangeres i samarbejde med Fredensborg Bibliotekerne. 

Billetter kan købes på www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer. Billetter koster 45 kr. for 

medlemmer af Biblioteksklubben og Foreningen Norden. For ikke-medlemmer er prisen 60 kr. 
 

Lørdag den 9. november til mandag den 18. november på Humlebæk Bibliotek 

Udstilling om den grønlandske nationaldragt. Ved Karen Hegelund-Jensen 

”Man har altid brugt hver en del af det man fanger i Grønland. Kødet spises og 

skindet bruges den dag i dag, til både dagligdags beklædning, og til de flotte 

nationaldragter. 

Før kontakt med omverdenen havde man ikke tilgang til stof og perler, så al 

beklædning var lavet af skind. 

Skind fra sæl, isbjørn, rensdyr, ræve, harer og hunde blev brugt til at holde varmen i 

det grønlandske klima. 

I dag blander moden de gamle materialer med nye, og moderne design med 

traditionelle grønlandske symboler.” (tekst og foto: Greenland today) 

 

Lørdag den 9. november kl. 11.30-12.30 på Humlebæk Bibliotek 

Karen Hegelund-Jensen fortæller om den grønlandske nationaldragt.  

Gratis adgang 

 

 

Tirsdag den 3. december kl.19.00 på Humlebæk Bibliotek 

Jul i Norden 

 

Kom og vær med til at sprede julehygge med sang, musik og 

banko. 

Vi skal også have god julemad akkompagneret af Peter Brandt 

på klaver. 

 

 

I dette jubilæumsår gør vi det lidt ekstra festligt, så kom og vær 

med til årets sidste arrangement. 

 

Det koster 100 kr. at deltage. Du kan tilmelde dig på mail 

lisajuhler@gmail.com eller til Lisa Juhler  

på tlf. 2251 0829 senest den 28. november. 

 

http://www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer
mailto:lisajuhler@gmail.com


Tillykke til en 70 års jubilar 

 

Kirsten Juul Nielsen har været medlem af Foreningen Norden i 70 år. Sådan et jubilæum måtte vi 

naturligvis gratulere Kirsten med, så vi mødte op med blomster og en stor nysgerrighed på hendes 

historie. 
 

Kirsten på Humlebæk 

Bibliotek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsten er vokset op i Shetlandsgade på Amager. Hendes far var ingeniør og moderen hjemmegående. Selv 

valgte Kirsten lærergerningen.. 

 

Kirstens interesse for Foreningen Norden kom i gymnasiet i 1949, da hun var 17 år. Hun gik på Rysensteens 

Gymnasium, og hun fik som andre gymnasiaster en mulighed for at tilbringe sin efterårsferie på Hindsgavl 

Slot sammen med andre unge fra Norge og Sverige. De skulle deltage i ”Nordens gymnasiastmøde” ledet af 

Aage Bertelsen, rektor for Århus Katedralskole.  

 

Der var kun 2 pladser til gymnasiaster fra Rysensteen, så det var utroligt heldigt, at Kirsten var mellem de 

udvalgte. Efterfølgende meldte hun sig ind i Foreningen Norden. 

 

Kirsten mødte sine nordiske kammerater allerede i toget fra København til Middelfart, så det var en god start 

og en fin mulighed for at lære hinanden at 

kende. I alt var der 14 unge fra Sverige, 15 fra 

Norge og 66 fra Danmark.  

 

Fra Middelfart gik turen til Hindsgavl Slot, 

hvor de unge blev indkvarteret. De unge 

skulle medbringe et bidrag til en 

underholdningsaften, og de skulle selv 

medbringe sengelinned, håndklæder og 

margarinemærker. Men omgivelserne var 

fyrstelige. Den unge Kirsten var meget 

imponeret. Hun skrev hjem om det smukke 

slot, som hun sammenlignede med 

Frederiksborg Slot. 



Hindsgavl Slots historie kan føres helt 

tilbage til 1200-tallet, men den nuværende 

bygning er fra 1784. Efter Foreningen 

Nordens oprettelse i 1919, gik man med 

planer om at købe Hindsgavl. I nogle år 

lejede man sig ind, men i 1924 overtog 

foreningen bygningen. Her afholdt man i 

de kommende mange år møder, 

konferencer, kurser og ferieophold for 

foreningens medlemmer. Foreningen 

solgte Hindsgavl i 1970. 

 

De unge skulle bl.a. høre foredraget Nutidens Finland af Erik Andersen, sekretær i Foreningen Norden.. 

Kirsten kunne rigtig godt lide Olaf Holst, lektor ved Frederiksberg Gymnasium, som hun synes var levende 

og sjov. Hans foredrag om H. C. Andersen var en helt særlig oplevelse. Helt anderledes end forventet. De 

unge fik også foredrag om Foreningen Norden og aktuelle nordiske opgaver. Der var indlagt mange 

udflugter i de unges program. De var i Fredericia, Kolding og Jelling.  

 

Kirsten beholdt sit medlemskab af foreningen i de 

følgende år, og det er blevet til mange rejser i de 

nordiske lande. Efter gymnasietiden rejste Kirsten 

med en veninde i Norge i årene1950 og 1951. De 

blaffede sig frem og mødte stor velvilje fra 

nordmændene.  De behøvede bare at gå langs vejen, så 

stoppede bilisterne og tilbød dem et lift. Kirsten 

mener, det skyldtes danskernes hjælp til nordmændene 

under krigen.  

 

Senest rejste Kirsten og en datter med Hurtigruten fra 

Bergen til Kirkenes. Men hun har rejst meget sammen 

med sin mand, Uffe, og deres børn i alle årene. For 

Kirsten og Uffe elskede at rejse og vandre, og de har 

rejst meget i Norden. Især i Sverige og Norge, hvor de 

har familie, slægt og venner. De har bl.a. været i 

Hemsedal, hvor de har besøgt Vult Simon, en Rudolf 

Steiner-pædagog, som Kirsten arbejdede sammen med 

inden hun startede på seminariet.  

 

Vult Simon var oprindelig fra Østrig eller Tyskland, 

Kirsten husker det ikke nøjagtigt, og dengang leder af 

en Rudolf Steiner Børnehave på Frederiksberg, hvor 

Kirsten var ansat som medhjælper. Senere tog Vult til 

Norge og bosatte sig med sin kone i Hemsedal. Her 

engagerede han sig i mange ting, bl.a. fik han sammen 

med sin kone sat en produktion i gang af fåreskind med bloktryk på skindsiden efter gamle traditioner. Det 

blev en stor succes. I 1984 fik Vult Simon Kongens Fortjenstmedalje i Guld, som gives som belønning for 

indsats af særlig samfundsgavnlig natur. 

 

Kirsten og Uffe har også rejst med den lokalhistoriske forening i Avderød og Naturfredningsforeningen til 

Øland og Gotland. De har set traner på Øland og ved Hornborgasjön. 

I 1990erne rejste Kirsten og Uffe flere gange til Nepal, hvor de trekkede i Annapurna. Her var de privat 

indkvarteret og fik et spændende indblik i tibetanernes kultur og levevis. Kirsten holder meget af at bo 

sammen med den lokale befolkning, så man lærer dem at kende.  



 

I dag rejser Kirsten ikke meget. Hun er nu 87 år og Uffe er død. De mødte hinanden på seminariet og efter 

endt uddannelse bosatte de sig i 1955 i Nivå. Begge arbejdede på skoler i Nivå – Kirsten først på den gamle 

Nivå Skole senere på den nye. Fra 1977 til sin pensionering i 1992 var hun ansat på Egedal Skole i 

Kokkedal. Hun holdt en pause fra skolen i 11 år, fordi hun fødte og passede sine 5 børn. Dengang var 

pasningsmulighederne dårlige, så hun måtte blive hjemme og passe dem. Det var hun nu glad for, men 

savnede også sit arbejde. 

 

Både Kirsten og Uffe var meget aktive i det lokale kulturliv. Især var de engageret i amatørteater, og det har 

givet dem mange skønne oplevelser. De var også engageret i den lokalhistoriske forening og i nogle år havde 

Uffe rollen som den gamle skolelærer på Rytterskolen i 

Avderød. Uffe var hovedmanden bag opbygningen af 

skoletjenesten på det lokalhistoriske museum i Avderød. 

 

 

Vi siger Kirsten tak for de mange års medlemskab og håber 

det bliver til mange flere.  ./LIJ 

 

 

 

 

Kirstens mand Uffe som den gamle skolelærer i skolen i Avderød 

 

 

Uddrag af brev, som Kirsten modtog før sit ophold på Hindsgavl. Her kan man læse navnene på ledere og 

undervisere samt emner på foredrag. 

 

 

 

 



Stor nordisk fællessang 
 

Vi fejrede Foreningens Nordens 100 års jubilæum 

sammen med sangglade fra hele Norden 

lørdag den 7. september kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 

 

Vi var 40 i vores eget lokale kor, da vi afholdt Syng Norden 

Sammen på Humlebæk Bibliotek.  

Over hele Norden blev der afholdt lignende arrangementer 

med kor- og fællessang. Målet var at nå 1million sangere! 

Vi startede med fællessange akkompagneret af Peter Brandt inden vi stillede om til transmissionen fra Århus 

Festuge.   

I samarbejde med Foreningerne Norden havde man samlet nogle af Nordens bedste kor, og de optrådte i 

Aarhus i en storslået koncert, der både indeholdt korsang på højeste niveau og fællessang for hele Norden. 

Koncerten blev transmitteres via live stream direkte fra Aarhus kl. 20.00.  

Sammen med korene sang vi 3 fællessange, ‘Kringsatt av Fiender’, ‘Vem kan Segla Förutan Vind’ og ‘I 

Skovens dybe stille Ro’. 

 

Sang og musik på Byens Dag                                                                                                      
Lørdag den 14. september holdt Humlebæk Kirke Byens Dag ved Torpen Kapel i Humlebæk. 

 

Lokalafdelingen havde en stand ved Byens Dag, som blev en meget hyggelig dag med fint vejr for små og 

store Humlebæk-borgere. 

Der var masser af loppefund at gøre og man behøvede ikke at sulte og tørste. 

Vi havde vores stand ved siden af Humlebæk Kulturforsynings stand og en ung piges loppebod. 

Helsingør Pigegarde kikkede forbi og både Råcreme og Sletten Koret underholdt i kapellet. 



En tur til Astrid Lindgrens Verden        
 

I Vimmerby ligger oplevelsesparken Astrid Lindgrens Värld. Her kan man opleve steder og personer 

fra forfatterens vidunderlige børnebøger. 
 

Vi – 4 voksne og 2 drenge på 5 og 9 – havde godt kendskab til Astrid Lindgrens bøger, og vi glædede os til 

at se Katholt, Villa Villekulla, Mattisborgen og meget mere. Ikke mindst glædede vi os til at se Pippi 

Langstrømpe og Emil fra Lønneberg. 

 

Og vi blev ikke skuffet. Selvom området er stort, og der var mange besøgende, var det let at finde rundt. Alle 

vegne er der skilte, der viser vej. 

 

Vores første oplevelse var en koncert med Frk. Pruzelius og de to betjente Kling og Klang. Efter det gik 

turen til Katholt og Emil fra Lønneberg.  Her så vi scener fra bøgerne, bl.a. historien om Emil og 

suppeskålen og historien om Ida, der også ville lave skarnsstreger. 

Parken er så stor, at man ikke kan opleve det hele på én dag, så vi havde købt 2-dages billetter. Dagen efter 

gik turen bl.a. til Villa Ville Kulla, hvor man kunne besøge Pippis hus. Her så vi også historierne om Pippi, 

der får besøg af tyve, og vi så sørøverne ankomme. Det var meget flot, at se det store sørøverskib sejle ned af 

floden og lægge til ved huset. Det gjorde stort indtryk på en 5-årig.    Tekst og foto: Lisa Juhler 

 

 

Katholt – på vej til lægen med Emil Emil og suppeskålen hos lægen 

I Mattisskoven Mange besøgende i Villa Ville Kulla 

Mattisborgen 


