Nordens fælles
interesser

Københavnsafdelingen, Program januar 2011

Kære medlem
Velkommen til 2011, et nyt frisk år står for døren og vi vil gøre vores for at sætte et
nordisk præg på det. Vi har en god blanding af politiske emner og kulturoplevelser
i dette program. Vi mener begge dele er vigtige i den nordiske hverdag og giver en
mulighed for, på tværs af grænser og generationer at møde hinanden.
Foreningen NORDEN’s Ungdom er også en særdeles aktiv spiller og vi er glade for,
at de har mange og spændende aktiviteter. Det kan anbefales, at man ser på deres
hjemmeside og især fortæller de unge i omgangkredsen og familien om siden
www.fnu.dk.
I Københavnsafdelingen har vi også projekter, der ikke altid viser sig som direkte
medlemsaktivitet for alle medlemmer. Blandt andet er vi i gang med et skole
projekt over sundet, mere om det i næste blad.
Foreningen NORDEN arbejder også på at gøre frivilligt arbejde /græsrods
arbejdet – nu til dags bedre kendt som NGO’er, mere anerkendt i den politiske
verden. Frivilligt arbejde er ikke alene sygdoms-bekæmpende /oplysende
organisationer. Der er mange, der lægger tusindvis af timer i andre former
for møder og aktiviteter, der bringer folk sammen til glæde for den almene
velfærd. Vi forventer at lave landsdækkende arrangementer i 2011 for at sætte
fokus på dette emne.
I dette program er der flere aktiviteter, som vi arrangerer sammen med andre
organisationer og foreninger. Det f.eks. søsterforeningerne i Skåne, Norden i
Fokus og DANFØ, som er en del af Østersøregionens NGO netværk.
Ved Bogens dag i Helsingborg blev der optaget en radioudsendelse med
debatten blandt forfatterne. Den kan høres på www.den2radio.dk. Søg i
udsendelser fra ugen 12.-18. december 2010 under Alfabut.
Vi gør det også i rejser. Sidste forår var det Færøerne, nu til sommer er det
en H. C. Andersen tur til Sverige. Se mere om den tur i det nyligt udsendte
landsblad ”Norden Nu” side 18.
Susanne Prip Madsen, Formand for Foreningen NORDEN Københavns
afdeling, Ruthsvej 6, st. tv, 2900 Hellerup, mail: Susanne@norden-kbh.dk.
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Finland præsenterer temaet for formandskabet i Nordisk Ministerråd
2011.
Tirsdag den 20. januar kl.16:30-18:30
Nordisk Ministerråd/Nordisk Råd. Ved Stranden 18 (overfor Christiansborg).
”Det grønne Norden – klimasmart aktør” hedder programmet, men er de nordiske lande
smarte nok? Indsatsen mod klimaforandringerne er hovedtemaet i Finlands formandsprogram
for Nordisk Ministerråd. Målet er at de nordiske lande skal være mere synlige og stå stærkere
sammen i kampen for klimaet.
Klar til kamp for klimaet?
Kl.16:30 Der serveres lidt at spise og drikke
Kl.17:00 Velkomst ved den finske ambassadør i Danmark Maarit Javala
Kl.17:10 Den finske minister for nordisk samarbejde Jan Vapaavouri diskuterer Finlands mål
med det nordiske samarbejde i det nye år.
Kl.17:30 Jukka Pertola,CEO for Siemens i Danmark vurderer Nordens rolle og muligheder i et
globalt perspektiv.
Kl.17:45 Jan-Erik Enestam, Direktør for Nordisk Råd kommenterer på Vapaavouri og
Pertuloas indlæg.
Spørgsmål til oplægsholderne.
Afrunding ved Susanne Prip Madsen, Formand for Foreningen NORDEN i København.
Seminaret foregår på svensk og dansk.
Deltagelse er gratis, men der er begrænset deltagerantal og tilmelding er derfor nødvendig
senest 17. januar på mail til susanne@norden-kbh.dk eller på tlf. 39 62 34 95.

”Forbundsstaten Norden”
Mød Gunnar Wetterberg – manden som tror på muligheden (se seneste blad, oktober 2010).
Den 25. januar kl. 16:00-18:00
Historiens hus, Klosterbakken 2, Odense
Den svenske samfundsdebattør Gunnar Wetterberg har i et aktuelt debatoplæg peget på
mulighederne for at de nordiske lande på sigt går sammen i en ny union.
Selve mødet er gratis, man betaler selv turen til Odense. Hvis man ønsker at følges med
andre, så skal der tilmeldes inden 20. januar til Anni Bynkell på tlf. 38 34 11 78 eller på mail til
susanne@norden-kbh.dk.
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Den svenske nattergal
H.C. Andersen og Jenny Lind – et møde i ord og toner.
Tirsdag den 25. januar kl. 20:00, søndag den 30. januar kl. 16:00 samt torsdag den 3. februar
kl. 20:00.
Kunstindustrimuseets Festsal, Bredgade 68, 1260 Kbh. K.
Det er ganske vist, at H.C. Andersen i august 1843 bliver stormende forelsket i den unge
svenske verdenssopran Jenny Lind. Samme måned er Tivoli åbnet for første gang, og her
kan man bl.a. se noget så eksotisk som en kinesisk pavillon! Disse to begivenheder er
medvirkende årsag til at, Andersen den 12. oktober skriver i sin almanak: „…endt det
chinesiske Eventyr – Nattergalen.
Jenny Lind og H.C. Andersen bevarede kontakten gennem det meste af livet, og forestillingen
er et kalejdoskop af møder, breve, sange, erindringer og scener mellem digteren og Den
svenske nattergal – to mennesker der søger mod det sande og ægte. Jenny Lind bliver spillet
af den vidunderlige svenske sopran Anna Forsebo, der bl.a. synger glansnummeret ”Casta
Diva” af Bellini, samt en vifte af de skønneste arier af Rossini, Mozart, Weber, Verdi, Donizetti,
m.fl.
Medvirkende: Anna Forsebo, Christian Steffensen. Ved flyglet: Søren Pedersen.
Scenografi: John Lindskov. Tilrettelæggelse og manuskript: Den Danske Skueplads.
Varighed: 2 timer inkl. pause.
Foreningen NORDEN Københavns afdeling har fået billige billetter til tre forestillinger. Billetpris
190 kr. Der bestilles senest den 20. januar for forestilling den 25. januar og senest den 22.
januar for de to næste forestillinger hos Susanne Prip Madsen, susanne@norden-kbh.dk eller
på tlf. 39 62 34 95. Tilmelding er bindende.

„Hvad får civilsamfundet ud af EU-Strategien for Østersøregionen?“
Østersø NGO Netværket inviterer til aftenmøde på Københavns Rådhus.
Mandag den 21. februar kl. 18:30-20:30
Sted: Københavns Rådhus, Hovedkassen (brug bagindgangen).
Mødets emne er civilsamfundets involvering i virkeliggørelsen af EU s Østersøstrategi, og mødet er åbent for alle interesserede. Mødet indledes med et oplæg af Catharina Sørensen fra
det strategiske koordinationsteam i EU Kommissionens DG Regionalpolitik. Der bliver derefter
en workshop om NGO´ers deltagelse i strategien. Konklusionerne fra Workshoppen kan danne
baggrund for de videre diskussioner om dette emne i NGO netværket. Mødesproget er dansk.
Der serveres kaffe/the, og der vil være mulighed for at købe sandwich (skal bestilles ved tilmeldingen). Deltagelsen i mødet er gratis.
Orienterende materiale om Østersøstrategien og udviklingen indtil nu kan forventes tilsendt
inden mødet, oplys derfor mailadresse ved tilmeldingen. Tilmelding til susanne@norden-kbh.
dk eller på tlf. til Anni Bynkell 38 34 11 78 senest den 14. februar 2011.
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Mød Nordisk Råds præsident ved foreningens generalforsamling.
Den 23. marts er Nordens dag og den festligholdes i hele Norden.
Københavns afdelingens ordinære generalforsamling afholdes på Christiansborg.
Onsdag den 23. marts kl. 17:00. Vi mødes udenfor kl. 16:55.
Kl. 17:00 kommer Henrik Dam Kristensen, Præsident for Nordisk Råd, og fortæller om det
seneste nye i Rådet og på den nordiske front. Derefter er der generalforsamling kl. 17:30
Forslag til dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Det reviderede regnskab
4 A. Aktivitetsfondens beretning
4 B. Aktivitetsfondens regnskab
5. Forslag fra lokalafdelingens medlemmer
6. Valg af medlemmer til lokalstyrelse
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Forslag skal være os i hænde senest onsdag den 16. marts. Susanne Prip Madsen, Ruthsvej 6,
2900 Hellerup. Email:susanne@norden-kbh.dk Af hensyn til Christiansborg skal der foretages
tilmelding senest den 23. marts kl. 10 på ovenstående adresse eller på tlf. 39 62 34 95.

Hej Norden venner i Skåne, Sjælland og på Bornholm!
Foreningen NORDEN i Lund har hermed fornøjelsen at byde alle velkommen til Nordisk
Gæstebud på Vipan i Lund. Vipan er synonymt med Gymnasieskolen Vipan, den ligger i et
parkområde nogle kilometer øst for Lunds centrum.
Lørdag den 26. marts 2011 kl. 13:00-17:00.
For mad, drikke og servering står elever fra Gymnasieskolen Vipans Hotel- og restaurationslinje under lærernes vejledning. Vi vil informere om, at elever på denne skole har nået store
resultater i både nationale og internationale konkurrencer inden for deres fagområder.
Buffet med følgende retter: Sild, æg, Limfjordskaviar, ost, skånsk vildtpaté, stegt rødspætte
filet, remulade, kogte kartofler, helstegt mørbrad, skånske kartofler, finske saltagurker,
ovnbagt æggekage, stegt flæsk, tyttebær.
Dessert: Charlott Russe (Tærte med citronfromage), is med punch smag, Spettkaka (en skånsk
specialitet: „kagetårn“), svenske og danske oste, frugt, kaffe.
Foruden hyggeligt samvær, er der også underholdning. Pris for maden er 260 kr. pr. person.
Vin eller øl betaler man selv på stedet. Sig ved tilmelding, om man ønsker vegetarmad.
Bindende tilmelding senest den 10. marts på mail til susanne@norden-kbh.dk eller til Anni
Bynkell på tlf. 38 34 11 78.
Man kan selv tage dertil eller følges med gruppen med afgang fra Københavns Hovedbanegård kl. ca. 10:13 (ny køreplan kan komme) togbillet pris i skrivende stund 196,- t/r. Billet
køber man selv. Nordiskt Gästabud i Lund stöds av nya Sparbanken.
Program januar 2011
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Forårets fælles Skåne – Sjællands tur går denne gang til Göinge.
Lørdag den 7. maj 2011
Busturen afgår fra Hamntorget i Helsingborg kl. 9:00, hvor vi deles i to busser med skåne
folket. Man kan selv tage dertil eller følges med gruppen, der afgår med tog fra Kbh. Hoved
banegård kl. 7:54 (mere om det ved tilmelding). Busruten går over Klippan og Hässleholm.
Turen går til Wanås slot i Östra Göinge
Wanås slot er kendt for sine kunstsamlinger og kunstpark. Hvert år forandres parken , når nye
kunstnere kommer til.
ca. kl. 10:30
Kl. 11:00-12:00
		
		
Kl. 12:30		
		
Kl. 13.30		
ca. kl. 15:30
ca. kl. 17:00

Ved ankomsten drikker vi kaffe og ser os omkring.
Guidning i den fantastiske kunstpark.
Umiddelbart efter guidningen sætter vi os i busserne for at køre til
Wanås-Gumlösa-Vinslöv-Hovdala.
Første gruppe spiser frokost på restaurant Mikkelsen på Hovdala slot,
mens gruppe to bliver vist rundt inde i slottet.
Bytter vi, så gruppe to spiser og gruppe et får rundvisning.
Afrejse fra Hovdala
Ankomst Helsingborg

Der er altid meget stor rift om disse ture sammen med skånevennerne, så tilmelding hurtigst
muligt på mail til susanne@norden-kbh.dk eller til Anni Bynkell på tlf. 38 34 11 78.
Pris (ved fuld bus) pr. person: 475 dkr. (i prisen indgår bus i Sverige, entréer, guider, frokost og
kaffe). Man betaler selv turen til og fra Helsingborg. Efter tilmelding oplyses konto nr. til
indbetaling.

Hovedstadstræf i Helsingfors
Dette års Hovedstadstræf har et varieret program, der rækker fra byens start og til fremtiden.
Det handler både om byen og om den nordiske politiske fremtid.
Fredag den 26. til søndag den 28. august 2011.
Deltema 1: Gustav Vasas Helsingfors
Deltema 2: Forbundsstaten Norden
Fredag den 26. august:
Kl. 11:30-12:15
Ankomst og registrering på Radisson Hotel
Promenere /sporvogn/ til udenrigsministeriet
Kl. 13:00
Diskussion om ”Forbundsstaten Norden”. Gunnar Wetterberg, Sverige,
præsenterer sin bog om et uddybet nordisk samarbejde
		
Kommentarer og diskussion
Sted: Udenrigsministeriet, Skatudden i samarbejde med Udenrigsministeriet, Center for
Nordenstudier ved Helsingfors universitet, Foreningen NORDEN.
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Kl. 16:00-17:30
Kl. 19:00->
		

Modtagelse: vært: den nordiske samarbejdsminister
Kultur/ kunstens nat i Helsingfors
Indholdet præsenteres i et separat program tættere på.		

Lørdag den 27. august:
F.m.		
Formiddagen fri for deltagerne til at se på byen
		
(Styrelsernes møde 9:30-11:30)
Kl. 12:00-14:00
Rundtur i de nye bydele, slutter på Arabias porcelæns/keramikfabrik
		
Kaffe
		
Museum, galleri og butik
Kl. 16:00		
Arabia lukker
kl. 19:00		
Festmiddag med program på hotellet
		
Søndag den 28. august
Kl. 10:00		
Kulturprogram: Norden i min kunst, kunstneren Hanne Juga
		
Sted : hotellet
		
Rapport og kommentarer fra styrelsernes møde.
Kl. 13:00		
Afslutning med ”smörgås” på hotellet
Deltagerafgift 140,00 €, ca. 1045,- dkr. (den danske pris beregnes efter dagskurs ved betaling).
Kontonummer til indbetaling udleveres ved tilmelding, indbetaling senest 10. juli.
Overnatning:
For dem, der ønsker at Foreningen NORDEN Københavns afd. skal skaffe hotel, så har vi bestilt
værelser på samme hotel som flere af aktiviteter foregår på, der hvor de fleste øvrige
deltagere også bor. Hotel Radisson Blue Plaza, Järnvägstorget, Mikaelsgatan 23, Helsingfors til
specialpris af 92€ (ca. 685 dkr.) pr. nat i enkeltværelse og 102 € (ca.760dkr.) pr. nat i dobbeltværelse. Der afregnes direkte med hotellet. Hotellet ligger meget centralt, f.eks. 100 m fra
Ateneums konstmuseum o.s.v. Man er naturligvis velkommen til selv at finde indkvartering.
Flytransport:
Der er flere, der selv arrangerer turen derop, evt. med ekstra dage i hver ende. Men vi
arrangerer naturligvis gerne turen og samler op, hvis man vil rejse sammen med andre.
Forslag til fly:
Torsdag formiddag udrejse, hjem søndag eftermiddag. Pris ca. 1400 kr., men hvis man hurtigt
henvender sig, så kan det fås helt ned til 600 kr. retur.
Information og bindende tilmelding senest den 10. juli til Susanne Prip Madsen på
tlf. 39 62 34 95 eller på mail til susanne@norden-kbh.dk.
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Kalender
Tirsdag den 20. januar

kl. 16:30-18:30

Finland præsenterer temaet for
formandskabet i Nordisk Ministerråd 2011.

Tirsdag den 25. januar

kl. 16:00-18:00

”Forbundsstaten Norden”.
Historiens hus, Klosterbakken 2, Odense.

Tirsdag den 25. januar
Søndag den 30. januar
Torsdag den 3. februar

kl. 20:00
kl. 16:00
kl. 20:00

Den svenske nattergal:
H.C. Andersen og Jenny Lind
– et møde i ord og toner.

Mandag den 21. februar

kl. 18:30-20:30

„Hvad får civilsamfundet ud af
EU-Strategien for Østersøregionen?“

Onsdag den 23. marts

kl. 17:00

Mød Nordisk Råds præsident på
Christiansborg ved foreningens
generalforsamling.

Lørdag den 26. marts

kl.13:00-17:00

Nordisk Gæstebud på Vipan i Lund

Lørdag den 7. maj

kl. 9:00- 17:00

Forårets fælles Skåne
– Sjællands tur til Göinge.

Lørdag 28. maj

kl. 8:00

Sommerrejse til det eventyrlige Sverige.
Se ”Norden Nu” side 18.

Den 26.-28. august

Hovedstadstræf Helsingfors

Husk Generalforsamlingen 23. Marts!

Modtag bladet i din eboks!
Vi vil opfordre medlemmer til at skrive til Kristina, kristina@norden-kbh.dk, hvis I
ønsker at modtage bladet per epost i stedet for per brev. Det sparer afdelingen for rigtig
mange penge i porto og I får bladet hurtigere. Bladet kan også læses på hjemmesiden
www.norden-kbh.dk.

