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Velkommen til et nyt og meget spændende år i nordisk sammenhæng.
Især Danmark og Sverige kommer på banen.
Danmark skal være vært ved det store FN’s klimatopmøde 7.-18. december,
Sverige har formandskabet i EU, Danmark har formandskabet i Arktisk Råd og
Sverige har formandskabet i Nordisk Råd.
Det er derfor naturligt, at vi i Foreningen NORDEN København også tager del i
de store begivenheder.
Foreningen NORDEN har oprettet et klima- og miljøudvalg.
Det er ikke meningen, at vi skal ud og opfinde den dybe tallerken eller lave
opsigtsvækkende miljøaktiviteter. Det er der mange dygtige
miljøorganisationer, der kan klare. Vi vil i stedet gøre opmærksom på de
mange idéer og tiltag, der findes. Samle informationer så de er lettere at finde
samt lave studiekredse, hvis der er stemning for det.
Vi vil her i bladet og på vores kommende hjemmeside på www.norden-kbh.dk
give mange af de informationer og håber samtidig, at vores medlemmer ikke
bliver trætte af klimaåret næsten inden det er begyndt.
Susanne Prip Madsen
17 MARTS PÅ CHRISTIANSBORG – GENERALFORSAMLING
og møde med Marion Pedersen, MF og næstformand i den danske delegation til
Nordisk Råd.
Tirsdag d 17 marts kl.18.30 afholdes ordinær generalforsamling på
Christiansborg.
Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning
3 Det reviderede regnskab
4 A. Aktivitetsfondens beretning
4 B. Aktivitetsfondens regnskab
4 C. Valg til aktivitetsfonden
5 Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
6 Valg af medlemmer til lokalstyrelse
7 Valg af revisor
8 Eventuelt
Forslag skal være os i hænde senest 10 marts til Susanne Prip Madsen,
Ruthsvej 6, 2900 Hellerup. suspripmadsen@webspeed.dk
Kl. 19.30 kommer Marion Pedersen (V), Øresundsordfører og næstformand for
den danske delegation i Nordisk Råd. Hun vil fortælle om arbejdet i Nordisk
Råd og de tiltag, der er på vej. Vi mødes kl. 18.20 ved trappen til Folketinget,
hvor der er fælles indgang. Kommer du senere, skal du melde dig i
receptionen. Af hensyn til kaffen beder vi om tilmelding, men det er ikke
strengt nødvendigt. Tilmelding til Anni Bynkell 38 34 11 78 eller
suspripmadsen@webspeed.dk
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NORDENS DAG
Den 23. marts 1962 blev Helsingforsaftalen underskrevet og dermed var
grundlaget for det officielle nordiske arbejde en realitet.
De senere år er den dag blevet fejret med et nordisk gæstebud.
I år fejrer vi Nordens dag lørdag d. 21. marts sammen med Foreningen
NORDEN i Landskrona på historisk mark, i byens middelalderfæstning
Citadellet.
Citadellet i Landskrona ligger smukt med flotte voldgrave og udsigt til Hven.
Forinden bliver der tid til et besøg på museet i Landskrona. Her er der en lille
udstilling, der hedder Kära Selma, som fortæller om Selma Lagerlöfs
korrespondance og forbindelse med hendes kollegaer igennem de 10 år, hvor
hun var lærerinde i Landskrona. Mere info kan findes på
http://www.landskronakultur.se/museum_selma.html
Program på Citadellet
Kl. 13.00 I Borggården vil lensmanden og kommandanten Jörgen Brahe tage
imod og indbyder til en guidet rundvisning af borgen.
Derefter er der gæstebud i Riddersalen med gravad laks, skinkesteg og
herregårdsgrøntsager, kaffe og kage. Underholdning ved visesanger Kristina
Backe. Der er mulighed for at besøge Hjemsløjdboden i Citadellet.
Afgang fra Københavns hovedbanegård med Øresundstoget kl.10.23 med
ankomst 11.38. Landskrona museum (fri entré) er på vejen til Citadellet.
Transport betaler man selv. Deltagelse i gæstebuddet med rundvisning koster
250,00 svenske kr. Kan medbringes i svenske eller 190,00 d.kr.
Man kan selv tage derop eller følges med gruppen. Det oplyses ved tilmelding.
Hvis vegetarret ønskes, så skal det meddeles ved tilmelding.
Tilmelding er bindende og skal foretages til Anni Bynkel 38 34 11 78 eller
suspripmadsen@webspeed.dk senest 28/2.
TROLDKRAFT – LÆSERNES SELMA LAGERLÖF
Dette er navnet på en interessant udstilling på Post & Tele Museum,
Købmagergade 37, Kbh. K, der vises indtil den 8. marts. Åbningstider: tirsdaglørdag 10 – 17, onsdag dog 10 – 20, søndag 12 – 16. Der er gratis adgang om
onsdagen.
Om formiddagen på ugens hverdage siges der at være rigtig mange børn fra
børnehaver og skoler. Om eftermiddagen er der plads nok til at nyde
udstillingen i fred og ro. Og nydes bør den! Det er et kortfattet, men
omfattende billede af Selma Lagerlöf, der ridses op, illustreret bl.a. ved de
mange breve hun modtog, kommenterede eller besvarede. Også hendes egen
brevskrivning bliver tydeligt vist og analyseret, man får lyst til at læse de
tekster, der er udpluk fra, man får lyst til at lære denne forfatterinde bedre at
kende, og når man til sidst når skolestuen med diverse rekvisitter, der knytter
an til Nils Holgersson, ja så står barndommens fascination af den skikkelse helt
tydeligt i erindringen!
Se den udstilling, mens den er der, læs evt. mere om den på
http://www.teponia.dk/museumsposten/index.php?artikelid=441
Kirsten Gjaldbæk
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LODSEDLER
Så er det tid for årets lodseddelsalg (1/3 -30/4). Man kan vinde rejsegavekort
til Grønland og Island, pengegavekort til dagligvarebutikker på 50,000 og
mange andre gevinster.
Lodsedler koster 10 kr. pr stk. Heraf går 5 kr. til lokalafdelingens aktiviteter.
De kan bestilles hos Susanne Prip Madsen, Ruthsvej 6 st. tv 2900 Hellerup./
suspripmadsen@webspeed.dk. Ved køb for 100 kr. og derover sendes portofrit.
LØRDAG D.9. MAJ ØRESUNDSTRÆF - SÆT KRYDS I KALENDEREN
Så er det blevet Skånes tur til at arrangere Øresundstræf, og turen går til
Söderåsen. Gåtur på Åsen (bus for de som ønsker), frokost på ”Kalle på
Spången” og besøg i Söderåsens nationalpark.
Mødested Knutpunkten i Helsingborg kl. 10.00, hvor bussen afgår, og den
ankommer tilbage dertil kl. ca. 17.00.
Nærmere informationer om pris kommer, så snart vi har den fra Klippan
afdelingen.
MØDE MED KØBENHAVNS BISKOP ERIK NORMAN SVENDSEN I
DOMKIRKEN, ONSDAG 3. JUNI KL. 16.00-17.30
Biskoppen vil tale om de kirker, der skal nedlægges, de nye, der skal opbygges
og de muligheder, andre religiøse samfund har i Københavns stift.
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:

STOLTA STAD - NORDISKT HUVUDSTADSMÖTE
Stockholm 28-30 augusti 2009
Foreløbigt program, flere detaljer kan fås.
Fredagen den 28 augusti
13.00 Välkommen till Stockholm. Bengt Göransson leder eftermiddagens
samtal.
14.15 "Nord är Nord och Syd är Syd och sällan mötas de två” Theodor
Kallifatides, författare
15.00 ”Mat så in i Norden”Carl Jan Granqvist, nordisk matambassadör
18.00 Stockholms stad indbyder til modtagelse og visning af rådhuset (det her
Nobel festen holdes)
Lördagen den 29 augusti
10.00 Rundtur og besøg i spændende stockholmske miljøer
Kunst i Riksdagshuset, guidede tur
Frokost på egen hånd
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13.30 Samling Mynttorget.Avresa med buss till föreningen Nordens
folkhögskola Biskops-Arnö
14.30 Eftermiddagskaffe med glimt fra Biskops-Arnös historie og nutid
Värd Mats Hellström och Ingegerd Lusensky
”Norden 1809 - Det nya Nordens födelse?”
15.30 To døgn som forandrede Sverige – 1809 års revolution
Börje Isakson, forfatter
18.30 Fest og middag
Tale ved Foreningen NORDENS formand i Sverige Kristina Persson
20.30 (ca.) Tilbagerejse til Stockholm med bus
Söndagen den 30 augusti
10.00 Norden i fremtidens Europa
Panelsamtale med tidligere statsminister Ingvar Carlsson, Nordisk
samarbejdsminister Cristina Husmark Pehrsson, Nordiske rådets præsident
Sinikka Bohlin samt repræsentanter for de nordiske landes ambassader.
Moderator: Bengt Lindroth
11.30 Norden i globaliseringens tid
Jan-Erik Enestam, direktør för Nordiske rådets sekretariat i København
Nordiske aktualiteter
Information om aktuelle nordiske aktiviteter i Foreningen NORDEN ved Mats
Wallenius
Afslutning med frokost
Deltagergebyr 950 d.kr. Dertil kommer rejse på ca.1000 kr. (SAS ved bestilling
nu) Hotel priser starter ved 550 kr. pr person pr nat. Billigere i dobbelt rum.
Mere information hos Susanne Prip Madsen, 39 62 34 95.
suspripmadsen@webspeed.dk
I forbindelse med Hovedstadstræffet vil vi lave nogle litteraturaftener
”Forfatterdeltagelse på Hovedstadstræffet i Stockholm.
"Nord är Nord och Syd är Syd och sällan mötas de två”
Theodor Kallifatides, författare”
Sådan står der som et af de første punkter i det udsendte program for
sommerens træf.
Kallifatides er græker og svensker!
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.
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Københavns Kommunebiblioteker har mange af hans bøger, nogle på svensk
og mange i dansk oversættelse, så det er let at komme til at stifte
bekendtskab med hans forfatterskab.
Vi foreslår, at vi laver en lille læsekreds og får snakket om nogle af disse
bøger, inden vi skal til Hovedstadstræffet i Stockholm og møde forfatteren.
Man er også meget velkommen, selv om man ikke tager med på turen. Hvem
har lyst at deltage?
Henvendelse derom til Susanne Prip Madsen 39 62 34 95,
suspripmadsen@webspeed.dk
Susanne Prip Madsen og Kirsten Gjaldbæk
”DANSKE KVINDELIGE MALERE I 1STE HALVDEL AF DET 20
ÅRHUNDREDE”
ved cand. mag. Stinne Bo Schmidt.
Lørdag d. 26. september kl.15 -16 i den svenske kirke.
Mere information i næste blad.
Østersø-NGO-FORUM 2009
holdes 26.feb. - 1. marts i Helsingør. Der kommer deltagere fra forskellige
foreninger i alle Østersørådets lande for at diskutere forskellige emner i diverse
workshops, bl.a. livslang læring, kulturel mangfoldighed, klima- og
energiproblematik, sociale rettigheder og borgerinddragelse. Derudover bliver
der oplæg for alle af politikere, fra Danmark bl.a. Per Stig Møller og Bertel
Haarder og fra Finland Christina Gestrin, og også af direktør for Østersørådet
Gabriele Köttschau og direktør for Baltic Development Forum Hans Brask. Der
er en del aktive NORDEN-folk blandt deltagerne, så vi ser frem til spændende
diskussioner om aktuelle emner.
Susanne Prip Madsen
KLIMA INFORMATION
I Sverige er de nået rigtig langt med klima og miljøtiltag. Det er vi også i
Danmark, men det er det ikke nemt at finde de mange informationer. Hvor
mange har læst at de danske værter ikke giver de sædvanlige gaver til mødet,
men i stedet har besluttet at give 12 stipendier til 2 års studier på Københavns
Universitet? Eller at Københavns kommune er meget langt i jordvarme
planerne?
Alle disse og rigtig mange flere artikler er samlet på
http://www.arenanorden.org. Det er Foreningen NORDEN i Sverige der står
bag denne meget inspirerende side.
SOMMERREJSE ÅLAND OG SYDFINLAND
Denne rejse er blevet til på bestilling af og i samarbejde med Foreningen
NORDEN. Arrangør og rejseleder på turen er Morten S. Sørensen, der er
operasanger, finskkyndig og uddannet rejseleder. Undervejs vil Morten fortælle
om de operaer, vi skal se, og måske give et par numre i den ene og anden
genre.
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Turen er en introduktion til Finlands kultur på flere fronter, og her nyder vi
dagligt godt af forfatteren og finlandsvennen Søren Sørensen, der deltager i
turen. Søren Sørensen har skrevet bøger og afhandlinger om Finlands kultur
og historie og vil fortælle undervejs.
Her er et lille udsnit af oplevelser på turen:
Søndag 26. juli 2009
Vi forlader København halv otte og kører nordpå via Helsingør-Helsingborg.
Sidst på eftermiddagen ankommer vi til vores hotel centralt i Stockholm. Efter
indkvartering tager vi ind til Gamla Stan.
Mandag 27. juli
Efter morgenmaden og bytur i Stockholm, sejler vi til det vestlige Åland, i
Eckerö, Ruslands vestligste forpost mod Sverige efter 1809.
Tirsdag 28. juli
Efter tur på Åland sejler vi til Åbo. Gennem de flotte skærgårde. Ankomst ved
aftenstide og overnatning i Åbo.
Onsdag 29. juli
I dag skal vi se nogle af Finlands mest berømte bygninger både på vejen og i
selve Helsingfors.
Torsdag 30. juli
En stor dag venter os! Vi kører mod nordvest, forbi Lahtis mod frokostpause i
Søfinland ved Heinola. Videre forbi Skt. Michel med ankomst til
Savonlinna/Nyslott ud på eftermiddagen.
Aftenens operaforestilling foregår på middelalderborgen Olofsborg Cavalleria
Rusticana og efter pausen: Bajadser.
Fredag 31. juli
Denne dag ser vi nogle af de største seværdigheder i Sydøstfinland. Vi kører
bla. til Kerimäki og besøger verdens formodentlig største trækirke.
Overnatning i Kotka.
Lørdag 1. august
Vi kører til Langinkoski, hvor zar Alexander III. og den danske prinsesse
Dagmar havde en fiskerhytte.
Bagefter kører vi til Borgå og går en tur i Finlands næstældste by. Kl. 17 sejles
fra Helsingfors til Stockholm ankomst søndag kl.9:30. Herefter går det sydover
med ankomst til Sjælland først på aftenen.
Pris 9.350 kr. inkl. operabillet.
Yderligere information: Morten S. Sørensen Ringstedvej 25, 4171 Glumsø, tlf
57 64 53 54 musikogrejser@paradis.dk
Spændende udstilling i Kunstforeningen GL STRAND, AKSELI GALLENKALLELA - IN THE WILDERNESS 31. januar 2009 – 13. april 2009
Dragende naturskildringer af Finlands store nationalkunstner Akseli GallenKallela Til foråret 2009 har GL STRAND fået en enestående mulighed for at vise
en udstilling med Finlands måske største kunstner gennem tiden, Akseli
Gallen-Kallela (1865-1931).
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Interessen for Gallen-Kallela er vokset eksplosivt internationalt, og i øjeblikket
udstilles hans storværk Ad Astra på Centre Pompidou i Paris. Udstillingen i GL
STRAND bliver den første store, nordiske udstilling med hans værker uden for
Finland i nyere tid.

Vi håber og forventer at hjemmesiden virker senest fra 1. april www.nordenkbh.dk
Vi glæder os til at møde medlemmerne og siger også et stort velkommen til de
mange nye.
Kalender:
Indtil 8. marts
17. marts
21. marts
Indtil 13. april
9. maj
3. juni
28.-30. august
26. september

Troldkraft
Generalforsamling
Nordens Dag
Kunstudstilling GL STRAND
Øresundstræf
Domkirken
Hovedstadstræf i Stockholm
Kvindelige malere
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Olav Willadsen
Mikkel Hvid

Formand Susanne Prip Madsen
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Anne-Kirsten Nissen (kasserer)
Dora Bentsen
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Linn L. Zeuthen
Alex Heick
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