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Kommunebiblioteker har mange af hans bøger, så det er let at komme til at 
stifte bekendtskab med hans forfatterskab. 
Den første bog, vi læser, er: ”Brændevin og roser” 
Litteraturaftenen afholdes hos Susanne Prip Madsen, Ruthsvej 6. st.tv, 2900 
Hellerup suspripmadsen@webspeed.dk 
Yderligere information samt tilmelding senest 15. maj. 
 
Møde med Københavns biskop Erik Norman Svendsen i 
domkirken onsdag d. 3. juni kl. 16.00-17.30 
Biskoppen vil tale om de kirker, der skal nedlægges, de nye, der skal bygges 
og de muligheder, andre religiøse samfund har i Københavns stift. 
Biskoppen har været biskop i København siden 1992, han har været meget 
aktiv i dialogen mellem kristne og muslimer. Biskoppen er meget interesseret i 
det nordiske og holdt en prædiken ved det store nordiske Hovedstadstræf i 
Reykjavik 2007, samt talte ved Hovedstadstræffet i København 2008. Der vil 
også blive tid til spørgsmål. 
Skåne NORDEN kommer også til dette arrangement, så det en god lejlighed til 
at snakke med hinsidan. 
Tilmelding til Anni Bynkel 38 34 11 78 eller suspripmadsen@webspeed.dk 
senest 29. maj. 
 
Hovedstadstræf i Stockholm 
Det er blevet den svenske hovedstads tur til at stå for det årlige 
venskabsbytræf og de inviterer hermed til Stockholm 28.-30. august. Special-
program kan fås hos Susanne Prip Madsen. Tilmelding senest 20/7. 
 
Vi håber og forventer, at hjemmesiden kommer til at virke senest fra 1.juni 
www.norden-kbh.dk. 
 
Kalender: 
6. maj Miljø mad aften 
9. maj Øresundstræf 
19.maj Litteraturaften 
3. juni Domkirken 
23. juni  Sankt Hans i Frederiksberg have (NORDEN på Frb. står for 

dette fantastiske arrangement) 
28.-30. august Hovedstadstræf i Stockholm 
29. august International dag (mere i næste blad) 
26. september Kvindelige malere (mere i næste blad) 
 
 
Susanne Prip Madsen, Formand 
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Hvem er vi egentlig? 
I Foreningen NORDEN er vi først og fremmest almindelige, interesserede 
borgere, der har en særlig plads i hjertet for Nordens vilde svaner og det høje 
nordiske himmelhvælv! 
 
Der er en lys og god stemning forbundet med ”Norden” og ”det nordiske” hos 
mange af os, der bor og lever i de nordiske lande – og det er baggrunden for, 
at der er en nordisk dimension i næsten alle de aktiviteter, der udfolder sig i 
Norden: kunst, musik, litteratur, sport, undervisning, erhverv, forskning, 
samfundsindretning osv. 
Foreningen NORDEN har skubbet på denne udvikling og vil gøre det fremover – 
og vi er glade for, at der på så mange områder kører et fortræffeligt nordisk 
samarbejde. 
Københavns-afdelingen er en selvstændig enhed under Foreningen NORDEN, 
ligesom landets øvrige ca. 120 lokalafdelinger. Foreningen har en 
Landsstyrelse, og der er et Landskontor på Østerbro med 15 medarbejdere. 
Sådan er foreningen også organiseret i de andre nordiske lande, og alle er 
samlet i Foreningerne NORDENs Forbund, der har eget kontor i Malmø. Al 
information kan findes på www.foreningen-norden.dk. 
I Københavns-afdelingen lægger vi vægt på at informere om og deltage i den 
demokratiske proces på de punkter, hvor det forekommer vigtigt, at de 
nordiske lande arbejder sammen. Det gælder f.eks. sprog, medier og 
folkeretslige forhold. Klima og miljø står også højt på vores dags- orden – det 
vil vi gøre meget ud af op til Klimakonferencen 2009. 
Som hovedstadsafdeling varetager vi venskabssamarbejde med de andre 
nordiske hovedstæder i det årlige Hovedstadstræf (med sit særlige program), 
og vi står midt i den rivende udvikling i Øresundsregionen, hvor der er store 
opgaver at tage fat på fremover. Vi prøver også at tænke globaliseringen ind i 
vores aktiviteter – der er ingen tvivl om, at de nordiske lande vil have gavn af 
at støtte hinanden i en global tidsalder. 
Og så har vi det hyggeligt og rart sammen, det er en meget vigtig del af 
Foreningen NORDENs liv og virke. Kom og vær med – vi er åbne for nye 
impulser og kan tilbyde deltagelse i mange spændende arrangementer. 
 
Hva’ i hele Norden ska’ vi egentlig spise? 
Onsdag d. 6. maj + 3 nye datoer, gruppen selv bestemmer. 
Kl.17 Ruthsvej 6, st. tv i Hellerup (tæt ved Hellerup station) klokkeslæt 
kan ændres, hvis der er stemning for det. 
I anledning af det kommende klimatopmøde skal vi naturligvis også snakke 
miljø. Vi har valgt at koncentrere os om mad. Vi starter derfor en studiekreds 
på 4 møder med følgende tema: ”Ny nordisk mad”, ”Lokal mad” og 
”Sæsonmad” og ”S.M.A.R.T. mad”. S.M.A.R.T. mad står for: ”Større andel af 
grøntsager, Mindre plads til tomme kalorier, Andelen af økologisk mad øges, 
Rigtigt kødvalg - Rigtigt grønsagsvalg, Transportbegrænsende.” 
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Se mere på http://www.arenanorden.org. Yderlige information og tilmelding 
hos Susanne Prip Madsen, Ruthsvej 6. st.tv, 2900 Hellerup 
suspripmadsen@webspeed.dk senest 4. maj. 
 
Lørdag d. 9. maj Mini-Øresundstræf 
Så er det blevet Skånes tur til at arrangere mini Øresundstræf, og turen går til 
Söderåsen. 
Gåtur på Åsen (bus for dem, som ønsker), gåturen går forbi Skånes højst 
beliggende kirke, videre til Söderåsens Nationalpark med den imponerende 
udsigt fra Kopperhatten. Så går det til national parkens Naturrum og 
promenade ved Dammen. 
Frokost er i Spångens Gästgivergård kendt fra ”Kalle på Spången”, hvor 
frokosten er rigtigt svensk måltid: 
”Skaldjurspaté, fläskkarré, kaffe med spettkaka”. Efter maden kører bussen 
forbi Herrevedskloster hvor Tycho Brahe år 1572 opdagede Cassiopeia. Der vil 
også blive tid til at besøge Uldfabrikkens salgsbod, hvor der er rig mulighed for 
at købe duge, tæpper, viskestykker og meget mere. 
Sidste stop bliver S:t Petrikyrken med en guidet rundvisning. Kirken, der er fra 
1966, er den svenske arkitekt Sigurd Lewerentz mest kendte værk. 
Mødested Knutpunkten i Helsingborg kl. 10.00, hvor bussen afgår, og den 
ankommer tilbage dertil kl. ca. 17.00. 
Pris er 300,00 Dkr. Tilmelding er bindende. Transport til og fra Helsingborg 
klarer man selv. 
Hvis man gerne vil følges med gruppen i Øresundstoget, så sig det ved 
tilmeldingen. Afgang fra Kbh. 8:19. 
Tilmelding kan stadig nås - men vær hurtig- kun få pladser endnu. 
Tilmelding til Anni Bynkel 38 34 11 78 eller suspripmadsen@webspeed.dk 
absolut senest 27. april. 
 
Litteraturaftener: Første møde tirsdag d. 19. maj kl. 19. 
"Nord är Nord och Syd är Syd och sällan mötas de två” 
I anledning af den svensk græske forfatter Theodor Kallifatidis deltagelse i 
Hovedstadstræffet i Stockholm til august, læser vi nogle af hans bøger. 
Lidt om forfatteren: Han var ung, midt i tyverne, da han udvandrede fra Athen 
og slog sig ned i Sverige. Efterhånden er han blevet en meget velanskreven 
forfatter, der skriver på svensk, men samtidig har bevaret den fremmedes blik 
for og undren over det samfund, han lever i. 
Forfatterskabet består dels af regulære erindringsbøger, dels diskuterende 
bøger, der beskriver græske forhold set på afstand, men med den følsomhed, 
der opstår, når man føler sig som græker i Sverige, og mere som svensker, 
når man er i Grækenland, dels af gedigne kriminalromaner, hvor selve plottet 
egentlig er mindre vigtigt (men gennemført) end den beskrivelse, der gives af 
et multikulturelt Sverige/et Sverige med mange nationer repræsenteret i 
befolkningen, og de problematikker, det medfører. Københavns 


