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               En gade med smukke huse i Torekov på Bjärehalvön i Sverige. Foto: Heidi Ølgaard 
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Formandens klumme 

 

Den digitale verden 

Vi kommer ikke uden om det. Den digitale verden er over os. Posthusene lukker og portoen 

stiger. Derfor har vi nu indhentet jeres email-adresser, så vi hurtigt og billigt kan sende jer 

nyhedsbreve. I skulle allerede have fået det første nyhedsbrev om Skumringstid og vores 

julearrangement den 1. december. 

Vi vil dog fortsat udgive og udsende bladet i papirform til de af vore medlemmer der bor i 

kommunen. Medlemmer i andre kommuner vil modtage det digitalt i pdf-format. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

    

 

 

  

Udgivet af Foreningen Norden 

  Fredensborg lokalafdeling 

  Redaktion: Bestyrelsen 

  Ansvarshavende redaktør: Lisa Juhler 

  Oplag: 125 eksemplarer 

  Forsidefoto:  Af 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 111, 

  3050 Humlebæk  4919 2346 

  Børge Østermand, Teglgårdsvej 101, 

  3050 Humlebæk  4919 3648 

  Barbro Nielsen,  Langebjergvej 354 A 

  3050 Humlebæk   4919 1761 

  Bjørn Sandberg, Hvedevænget 48, 

  2980 Kokkedal   61302980 

  Kontingent:  

  Personligt medlemsskab:   265 kr.  

  Husstandsmedlemsskab:  350 kr. 

  Pensionist: 165 kr.  Pensionistpar: 205 kr. 

  Skolemedlemskab: 495 kr. 



Kommende arrangementer 

 
 

 

1. december kl. 19.00 på 

Humlebæk Bibliotek 

Jul i Norden.  
Vi afholder vores traditionelle 

julearrangement med middag, 

musik, sang og banko. 

Kom og få en hyggelig stund 

med andre Norden-venner, når 

vi synger julen ind.  

 

Det koster 90 kr. at deltage. 

Tilmelding til Børge 

Østermand på tlf. 49193648 og 

til Lisa Juhler på tlf. 22510829 

eller på mail 

lisajuhler@gmail.com 

                                                        Leif David uddeler banko-præmie ved  julearrangementet i 2013 

 

 

Mandag den 22. februar på Humlebæk Bibliotek 

Møde med forfatteren Susanne Clod Petersen. 
 

Susanne Clod Petersen har 

skrevet ti historiske romaner 

og en fagbog. To af hendes 

romaner har ligget på 

bestsellerlisterne, og Susanne 

vil fortælle om sin aktuelle 

vikingeserie, Arnulf sagaen, 

samt berøre sit øvrige 

historiske forfatterskab. 

 

Arnulf sagaen er en tour de force igennem vikingetiden i 

årene omkring årtusindeskiftet, men hvordan skabes en 

realistisk saga, og hvorfor er vi – også internationalt – så 

optagede af vikingerne netop nu? 

Susanne tager os med på en rejse tilbage til vikingernes sagatid. I beretningen om Arnulf blandes 

fiktion med arvesølv, og den episke nordiske historie om magtspil og ambitioner oprulles i al sin 

storladne gru og skønhed. 

 

Foredraget arrangerres i samarbejde med Humlebæk Bibliotek. 

Billetter a 50 kr. (Medlemmer af Biblioteksklubben og Foreningen Norden 40 kr.) kan købes på 

www.fredensborgbibliotekerne.dk/arrangementer. 



Udflugt til Bjärehalvön  
 

Når vejr og vind ellers tillader det, sejler Svend og Heidi Ølgaard på ture rundt i de danske 

farvande. I starten af maj måned tog de på en udflugt til Torekov i Sverige. 

 

Byen ligger yderst på Bjärehalvön og har en lille havn, hvorfra man om sommeren kan tage med 

færgen Torekov over til Hallands Väderö, en smuk skærgårdsø. Desværre var der endnu ikke gang i 

færgesejladsen, vi måtte nøjes med at kigge nærmere på havn og by.  

 

 

På havnen, mest brugt af mindre motorbåde, findes et lille søfartsmuseum, en isbod og en 

restaurant.  

Byen ligner en fiskerlandsby med små velholdte huse, og de små gader er hyggelige at færdes i.  

Lige over for den imbis-stue, hvor vi nød en lækker sandwich og god kaffe, ligger valfarts- og 

offerkirken Sct. Thora Kirkens kirketomt. Det er fundamentet, som fortæller om kirkens størrelse 

med en nedlagt kirkegård rundt om. Kirken blev bygget i tidlig middelalder i romansk stil, men er 

siden den store brand i 1858 ikke blevet bygget op igen.  

På varme sommerdage er der sikkert meget livligt i og omkring Torekov, hvor også strandengene 

og selve Bjärehalvön er en udflugt værd. 

 

 

Herover ses kirketomten og til højre havnens lille søfartsmuseum. 

 

Bjärehalvön ligger nord for Kullen mellem Ängelholm og Båstad.     Tekst og foto: Heidi Ølgaard 
 



Rejse med 3 x Å 
 

I juli 2015 deltog Poul Erik Pedersen og Marianne Dohm Pedersen i en rejse til Åland 

og Åbo med Foreningen Norden i Århus.. 
 

Dorte Demant fra redaktionen har lyttet til beretningen om rejsen og bringer her et sammendrag: 

 

Poul Erik og Marianne kan stadig næsten 

ikke få armene ned så begejstret er de for at 

have deltaget i denne rejse. Oprindelig havde 

de meldt sig som interesserede i Fredensborg 

lokalafdelings tilbud om rejse til Norge, men 

da den ikke kunne blive til noget på grund af 

manglende tilmelding, fandt de Norden Nu’s 

rejsetillæg fra januar 2015 frem og fik lyst til 

at besøge Åland og Åbo (Turku) sammen 

med Aarhus lokalafdeling. Poul Erik og 

Marianne har tidligere rejst med Foreningen 

Norden og kan rigtig godt lide både form og 

indhold, der kendetegner foreningens rejser.  

 

Mariehamn – hovedstaden på Ålandsøerne 

 

Aarhus lokalafdelings rejse var tilrettelagt af foreningen og med Schønberg Musik & Rejser som 

teknisk rejsearrangør. Aarhus’ finske venskabsby er Turku (Åbo) og flere af deltagerne havde 

forhåndskendskab til Åbo og havde venskabsbyvenner i Åbo.  

Både på Åland og i Åbo blev rejsedeltagerne inviteret til samvær med lokale Foreningen Norden 

medlemmer, som også fungerede som guider i lokalområderne.  

 

 

                                   Bomarsund Fæstning 

 

 

 

Rejselederen Morten Schønberg fra 

Schønberg Musik & Rejser, kunne tale og 

forstå finsk, hvilket var en stor fordel. Færre 

og færre finner taler svensk på trods af at både 

finsk og svensk er nationalsprog i Finland. 

Svenskundervisning er obligatorisk i både 

grundskolen og gymnasiet. I selvstyreområdet 

Åland, hvor det primære sprog er svensk, er 

finskundervisning dog ikke obligatorisk.  

  

Rejsen foregik i bus og med færger.  

13 sejladser i alt blev det til! (Aarhusianerne havde da vist to mere!) Dobbelttur på Øresund, til og 

fra Åland, rundt mellem Ålandsøerne, videre til Finland og retur til Sverige. En af sejladserne var 

om bord på ny finskbygget gasdreven færge. 



 

Poul Erik og Marianne sluttede sig til rejsegruppen ved færgeterminalen i Helsingør. Turene med 

bus gennem Sverige var afvekslende og udturen og hjemturen fulgte ikke samme rute. Om bord var 

omkring 30 deltagere, og tilsvarende Højskolesangbøger, som blev flittigt brugt, ikke bare i bussen, 

men også ved flere andre lejligheder, blandt andet ved Carl Bellman statuen i Stockholm.  

 

På vejen op igennem Sverige, forbi 

Vättern og gennem Östergötland, var der 

overnatning i Nyköping. 

Næste dag var der dagsejlads til Finlands 

selvstyreområde Åland, hvor de tilbragte 

nogle smukke dage og lyse nætter i det 

dejligste sommervejr.  

 

 

Kastelholm på Åland 

 

 

 

 

I Åbo tilbragte de nogle dage med besøg på slottet og i domkirken fra 1280. Der blev også tid til et 

besøge frilandsmuseet Klosterbacken og til natsejlads til Stockholm og rundtur i byen med besøg i 

Gamla Stan og Wasamuseet. Sidste overnatning på hjemvejen var i Linköping. Undervejs i bussen 

blev de små gaver, foreningen havde modtaget undervejs fra nordiske venner, fordelt ved 

lodtrækning. En rigtig god ide til lignende rejser.  

 

 

                                     Åbo Slot 

 

Hvis du som læser er blevet 

inspireret af denne beretning, så 

hold øje med Foreningen Nordens 

rejseprogram for 2016, som 

udkommer med Norden Nu i 

januar 2016. Det er inspirerende at 

rejse sammen med andre 

mennesker fra forskellige dele af 

vores eget land, som også har 

interesser for nordiske landes 

forhold og kultur. Fredensborg 

lokalafdeling har ved flere 

lejligheder tilbudt rejser, som ikke har kunnet gennemføres på grund af for få tilmeldinger. 

Vi prøver gerne igen, men medlemmerne skal være opmærksomme på at en to-tredages tur næppe 

kan gøres billigere end 5000 kr. og at vi skal benytte teknisk rejsearrangør, som er medlem af 

Rejsegarantifonden.  

Vi hører gerne fra jer hvilket prisleje, vi skal stræbe efter og hvilke rejsemål i vores nærhed der er 

interesse for. 



 
 

 

Litteratur i Norden 
Bliv klog på nordisk litteratur – på biblioteket 
 

Foreningen NORDEN ønsker at styrke de nordiske værdier, og øge fokus på nordisk litteratur rundt 

omkring på landets biblioteker, skoler og foreninger. 

Foreningen NORDEN formidler en række aktiviteter til landets biblioteker, skoler og foreninger, 

hvor nordisk litteratur er i fokus. Med www.nordeniskolen.org formidler de nordisk 

undervisningsmateriale bl.a. i form af nordisk litteratur til landets skoler. Ligeledes tilbyder de 

landets skoler og biblioteker nordiske forfatterbesøg, som er med til at øge interessen for nordisk 

litteratur og sprog. 

Foreningen NORDEN arrangere læsekredse lokalt, hvor der bliver læst og arbejdet med nordisk 

litteratur. Derudover arrangerer de litteraturfestivals, Bogens Dag og meget mere. 

 

Fredensborg Lokalafdeling deltager også med Nordisk Læsekreds og det netop afviklede 

Skumringstid i Norden på Humlebæk Bibliotek. 

 

På næste side lidt indtryk fra Skumringstid den 9. november: 

 

 



Skumringstid i Norden 

 

Årets tema var Venskab i Norden og årets tekst var fra Eigils Saga. Bent 

Skov Larsen læste op fra årets tekst. 

Derefter spillede Andreas Tohøj og kristoffer Juel nordisk musik. De 

spillede folkemusik, men også egne kompositioner og fortalte lidt om de 

forskellige nordiske landes folkemusiktraditoner. 

 

  Herover: Bent Skov  

  Larsen læste op af årets 

  tekst. 

 

 

 

 

Kristoffer Juel  og Andreas 

Tophøj 

 

 

Efter musikken viste vi spillefilmen ”Om mænd og heste” fra 2014. Den er instrueret af Benedikt Erlingsson. 

Filmen er seks skæbnefortællinger i et nutidig islandsk landdistrikt, hvor hestene udgør en vigtig del af 

samfundets liv. Der er både humor og drama, død og sex i fortællingerne.  Filmen er udkommet på DVD og 

kan lånes på bibliotekerne, så de, der ikke nåede at se den ved Skumringsaftenen, har en god mulighed for at 

se den fine film.  


