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Hvor er vi glade for, at det ikke var i vores jubilæumsår i 2019, at vi blev ramt af covid-19. Så havde 

et års planlæggelse af aktiviteter været forgæves. Nu vi fik vi så en ikke-planlagt  pause i vores 

aktiviteter. Det beklager vi, men vi håber at vende stærkt tilbage med foredrag og udflugter, når faren 

er overstået og vi kan afholde arrangementer i sikkerhed. Om det bliver i efteråret 2020 eller først i 

2021 ved vi endnu ikke.   

Men vi har planer om generalforsamling og Skumringstid i Norden i løbet af efteråret.  

Vi håber at vore medlemmer og deres nærmeste kommer godt igennem krisen, og at vi ser jer alle til 

vore kommende arrangementer. 
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Dødsfald 
Vi har desværre mistet tre af vore trofaste 

medlemmer. De har alle tre deltaget i mange af 

foreningens rejser og arrangementer, og vi kommer 

til at savne dem. 

 

Erling Hansen døde i april. Han blev født i 1946 i 

Sletten. Indtil sin død og på trods af en alvorlig 

kræftsygdom arbejdede Erling som ingeniør på 

Energinet..  

 

Lill Nielsen fra Fredensborg, gift med vores 

tidligere kasserer Leif David Nielsen, afgik ved 

døden ved juletid pga komplikationer efter en 

operation. 

 

Ingerlise Østermand var gift ved Børge 

Østermand, også en tidligere kasserer i foreningen. 

Ingerlise Østermand blev født i 1936 i København, 

men boede i mange år og indtil for nylig i 

Humlebæk.  Ingerlise døde efter længere tids 

sygdom  
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Kommende arrangementer 

 

Generalforsamling    

En aften i august/september afholder vi generalforsamling. Vi kan endnu 

ikke angive en nøjagtig dato, da vi indtil videre ikke kan booke lokale på 

Humlebæk Bibliotek. 

kl. 20.00 Foredrag om vore nabolande Estland, Letland og Litauen ved 

Jørgen Storm.   

Jørgen Storm er pensioneret oberstløjtnant og nu lærer i folkeskolen - historieelsker og fortæller. 

Han fortæller om Baltikums historie og geografi og naturligvis om tilknytning til Norden. 
 

Mandag den 9. november kl. 19.00 på Humlebæk Bibliotek 

Skumringstid i Norden    
Årets tema er Norden i Verden og årets tekst er fra Audur Ava Olafsdottirs roman Ar. 

Vi vender tilbage med mere nøjagtigt program for skumringstid i vort næste blad i august. 

 

 
Forslag til ture i den dejlige danske natur 

 
I disse coronatider er der sikkert mange, der har været på tur i det danske landskab. I naturen er man mere 

sikker og tryg mod smitte og sygdom. I Fredensborg Kommune er der mange dejlige steder, men tager man 

lidt længere væk, er der spændende natur i Rusland ved Dronningmølle. I det bakkede terræn ligger også 

Tegners Museum og en skulpturpark.  

 

Fra Nordkajen i Frederikssund kan man gå en dejlig tur ned langs fjorden mod lystbådehavnen. Her ligger 

også vikingelandsbyen, hvor Vikingespillene finder sted. 

 

 

Hellebæk Kohave er et vidunderligt sted. Der er flere indgange til området med frit græssende køer. Der er 

indgang fra landsbyen Nygård, men også fra Skibstrup og Hammermøllen. Min egen favorit er indgangen fra 

skovstien uden for Nygaard. Her går man ca. 1 km gennem skoven og pludselig åbner landskabet sig og man 

kan se ud over store åbne græsarealer med søer og græssende kvæg. God fornøjelse. LIJ 



 

Færøerne juli 2019 

Vores medlem Astrid Hagerup var på Færøerne i juli 2019.  

Hun vil gerne dele sin begejstring med os og skriver her om  

oplevelsen. Astrid Hagerup er også aktivt medlems af  

Humlebæk Kunstforening. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad var det, der fangede min interesse 

for Færøerne i første omgang? 

Jo – det var de færøske malere, som 

jeg synes havde noget at videregive til 

sådan een som mig, der er amatørmaler, 

men 110 % engageret. Maleren Ingalvur 

av Reiny, der døde i 2005 i en alder af 

93 år, malede så intenst, at jeg måtte til 

Færøerne for at opleve ”hans øer”. 

 

Færøerne er et utroligt smukt land, næsten lidt 

”ydmygt”, selvom de har så meget at byde på. 

”Man” har tid til at lade stemningen ”komme 

helt ind”. Vegetationen er sparsom, ingen høje 

træer, og man forsøger at få forskellige 

grøntsager til at gro, gerne under plast. F.eks fik 

vi nye færøske kartofler – der var én til hver. 

 

En sejltur åbner hele tiden nye smukke 

landskaber, beskedne bjerge, nye øer ude i disen 

ofte med lodrette sider. Vejret kan skifte mange 

gange indenfor een dag, tåge, sol, regn osv. Fra 

mit vindue var der udsigt over til et ikke så højt 

bjerg, første dag var der vandfald hér, i mørket 

havde man oplyst det med forskellige farver. 

Naturen er så smuk i sig selv, så for mig er 

ekstra belysning om natten overflødigt. 

Bjerge, de er da sorte, brune og grå, jo – det er 

de også. Men hvis man kigger nærmere efter ser 

man tyrkis, lyserød og andre helt uventede 

farver. 

 

 

                                                                                                 

By med lang trappe til anløbsbroen 



                                                    

Så et glimt af en hval på sejlturen 

over til øen Mykines. Det var 

tåget på Mykines, men lunterne – 

papegøjefuglene – sad pænt på 

række i tågen. De lægger æg i 

græsset, så pas på, hvor du 

træder. Man taler om at afmærke 

stier, fordi Fæerøerne får flere og 

flere turister for hvert år. Det er 

in at finde ægte natur og ro. 

”Man” havde inviteret unge 

mennesker – fra hele verden – én 

weekend for at hjælpe til med at 

afmærke stier. Det blev en 

succes. 

 

Anløb Mykines 

 

 

 

 

Sidste dag – på vej mod lufthavnen – kørte vores chauffør en ekstra tur 

op ad en snoet stejl vej med mange hårnålesving, for at vise os en 

fantastisk smuk udsigt. Og det var den! RO – jeg fik helt tårer i øjnene 

over at få denne oplevelse med. Ydermere var vejret til n forandring klart, 

så vi havde en pragtfuld udsigt ned over Shetlandsøerne. 

 

Tekst og fotos: Astrid Hagerup  

                                                                                                  tørret fisk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingalvur av Reiny 

(1920-2005)  var en 

kunstmaler og grafiker 

af ”den anden 

generation” på 

Færøerne.  

Med sin ekspressionisme 

og klare franske 

koloristiske tone blev 

hans kunst et nybrud i 

færøsk kunst 

 

Til højre ses: 

Sceneri ved Aakraberg, 

Suderøy 

 



Vild med islandske heste 

 
Rikke Baltzar er vild med islandske heste. Hun har skrevet lidt om sin interesse og oplevelser 

med de stærke og smukke heste. 
 
Jeg har redet siden jeg var 8 år. Som barn red jeg ponyer og senere store heste. For ca. 14 år siden prøvede 

jeg islændere for første gang og så var jeg “solgt”. Det er nogle dejlige, søde og pålidelige heste med et godt 

sind. Men tag ikke fejl, de har også temperament og kan give den fuld gas.  
 

 

I starten red jeg mest på Fogedgaarden i Tisvilde, hvor vi red i Tisvilde Hegn og på stranden. Jeg fik hurtigt 

lyst til at ride i islænderens eget land, så efter råd fra Sanne hos Fogedgaarden tog jeg kontakt til Eldhestar i 

Island. Jeg var på min første Islandstur i 2008, hvor vi red “Den gyldne cirkel” tur. En tur på 6 ridedage, hvor 

man rider ca. 6-7 timer om dagen, med små pauser undervejs, hvor hestene græsser. På den tur ser man nogle 

af højdepunkterne i Island: Gullfoss vandfaldet, Geyserne og Thingvellir (altingspladsen). Man overnatter i 

hytter undervejs.  

 

Jeg har siden været i 

Island 10 gange og kun 

en af gangene red jeg 

ikke, da min 

rejsemakker ikke red på 

daværende tidspunkt. 

De fleste gange har jeg 

redet med veninder og 

min søster. Jeg har 

redet over det meste af 

Island, bl.a. har jeg 

redet tværs over landet 

på de to gamle rideruter 

igennem “The 

wilderness”, hvor ellers 

kun firhjulstrukne biler 

kan køre. Det er 

Sprengisandur ruten, 

som går mellem hhv. 

Vatnajökull og 



Hofsjökull gletsjerne og Kjølur ruten, som går mellem Hofsjōkull og Langjökull gletsjerne. Det var de to 

længste og sejeste ture. Den smukkeste tur var nok Landmannalaugur med brusende floder og de skønneste 

farver i landskabet. De fleste af turene har været 4-6 dages ridning med 6-8 timers ridning dagligt. Det 

specielle ved langturene er, at man har en flok løse heste med. Det er for at holde hestene i form og for at vi 

har skifteheste. Man skifter nemlig hest 2-3 gange dagligt, så man får prøvet rigtig mange heste på sådan en 

tur.  

Hestene er flokdyr og løber ikke væk. I Island er det lovpligtigt for biler at holde tilbage for dyrene, så hvis 

man kommer i nærheden af en vej, har hestene fortrin.  
 

I Danmark har jeg 

også redet over det 

meste af landet: 

Fogedgaarden i 

Tisvilde, 

Kommandørgården 

på Rømø, 

Krathusgård i 

Dyrehaven, Østrup på 

Fyn, Skovriderne på 

Falster, Stokkebjerg 

på Odsherred, 

Havhesten ved 

Ringkøbing fjord, 

Hippoexplore på 

Feddet ved Faxe og 

Kastaniehøj i 

Fredensborg. Så jeg 

har prøvet at ride 

rigtig mange 

islandske heste.  
 

Til august skal jeg igen til Island, hvis alt går vel. Denne gang skal jeg ride i den nordøstlige del oppe 

omkring Husavik og Myvatn søen.  
 

Det specielle ved den islandske hest er, at den har 1-2 ekstra gangarter i forhold til andre heste. Især 

gangarten tølt er for rytteren en behagelig gangart, og de bedste tøltere er altid populære. Nogle af hestene 

har også gangarten pas, som dog mest bruges ved konkurrencer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalafdelingen arrangerede i 

2005 en rejse til Island. Her var 

der også ridning på 

programmet. Vi red gennem en 

lund ved geyserne. Vi havde en 

dejlig ridetur med hestene, dog 

var en fra rejseselskabet meget 

uheldig. Hendes hest løb mod 

hovedvejen og hun faldt af.  

Desværre kom hun til skade og 

måtte på hospitalet. 



Sysler i coronaens tid 

 

I disse mærkelige tider, hvor vi er mange, der skal passe rigtig meget på 

ikke at blive smittet med covid-19, må vi tilbringe meget tid hjemme og 

vi ser ikke mange mennesker. 

 

Det har bevirket, at vi har måttet finde forskellige måder at bruge vores 

tid på og få nogle nye og gode oplevelser. 

 

Lokalafdelingens bestyrelse har jo ikke kunnet afholde holde møder og arrangementer, i stedet har vi kastet 

os over bøger, lydbøger, puslespil, lego og mange andre aktiviteter. 

Vores kasserer, Jan Hellen, har i coronaisolationen bl.a. andet gået ture, rullet ture på rulleski og løbet ture, 

nu med nyindkøbte løbesko . 

For et par år siden fik han en æske LEGO med 1.334 klodser, som skulle blive til Volkswagen rugbrød. Den 

har han nu bygget og resultatet kan I se her på siden. 

 

Ina Laursen har, ligesom jeg, kastet sig over puslespil med 1000 brikker. Jeg er blevet vild med at lytte til 

lydbøger og podcasts, mens jeg lægger puslespil. 

Jeg har bla. hørt Bødvar Gudmundssons slægs- og udvandrerserie Vindenes hjem og Livets træ. Den 

fortæller en spændende historie om nogle af de rigtig mange islændinge, der udvandrede til Amerika. 

Dorte Demant har også hørt lydbøger og podcasts, gået ture med vennerne fra roklubben, lagt puslespil og 

leget med lego med børnebørnene.   LIJ 

 
Fotos: Puslespil og lego 

 

 
 

 

 


