Københavnsafdelingen
Program oktober 2014

Troldetid
Spændende efterår i troldenes tegn.

Foredrag, Lucia i
Helsingborg,
Babettes gæstebud
og meget mere.
Program snart
kun på mail
– Læs hvorfor, side 2.

Kære medlem
Velkommen til et spændende efterår i troldenes tegn. Årets Morgengry/
Skumringstid har trolde som tema. I skolerne vil der blive læst Áslaug
Jónsdóttir, Kalle Güettler, Rakel Helmsdal: Monsterbråk for de små og de
lidt større læser Tove Jansson: Mumifar og havet. De voksne kan med
glæde læse med, især Tove Jansson, som jo bliver 100 år i år. Ellers er det
Stefan Spjut: Stallo, der bliver læst under Skumringstidsaftenen.
Der foregår meget i den store verden, som også berører Norden. Det er
bl.a. situationen i Rusland med problemer for de mange græsrods/NGO
organisationer, der leverer et godt stykke arbejde. Mange af dem, som
har haft kontakt også med udenlandske ngo’er, er nu blevet registrerede
som ”samarbejdende med fjender”, hvilket giver samme retsstatus som
”spioner” og dermed forhindrer deres arbejde.
Det er ikke godt for demokratiet og bekymrende, at det foregår så tæt på
den finske grænse. Nordisk Råd har taget debatten på officielt plan, og vi
vil gerne belyse det fra NGO´s side. Vi er derfor med i arrangementet på
Københavns Rådhus, som ser på, hvad der sker med foreninger i Rusland.
Vi har i denne sæson fokus på den nordlige og østlige del af Østersøen,
som man kan se i programmet.
Nyt program kun på mail – send os din mailadresse!
Samtidig med at hele landet er ved at blive digitaliseret, ville vi ønske, vi
kunne gå i modsat retning. Der er ikke noget bedre end at have et program i hånden, men desværre er det blevet dyrt med porto, og vi vil rigtig
gerne kunne bruge de penge på andre aktiviteter. Fremover vil vi derfor
sende bladet ud på mail. I den anledning har vi samtidig fået nyt opdateret
udseende på bladet.
En mailingliste vil samtidig gøre det muligt, at sende besked ud oftere om
arrangementer og andre spændende foredrag og udstillinger. Vi ønsker
derfor at modtage så mange mail adresser som muligt. Selvom du tidligere
har sendt din mail adresse, vil vi meget gerne modtage den igen. Send den
til Susanne@norden-kbh.dk. Vi forsætter naturligvis i en periode med at
sende almindelig post til dem, som vi ikke har mailadresser på.
De forskellige Foreningerne NORDEN i Skåne og på Sjælland har et mangeårigt samarbejde bag sig – blandt andet vores årlige arrangement sammen. I 2015 bliver det en udflugt til Hven den 31. maj. Derudover har vi
startet en Facebook side ”Öresundsforum”. Her bliver interessante artikler,
arrangementer og nyheder lagt ud til oplysning og debat. Vi inviterer hermed vores medlemmer og andre interesserede til at deltage på Facebook.

2

Lørdag den 1. november kl. 11.00

Heraldik udstilling på Københavns Rådhus
Der vil være en guidet rundvisning i udstillingen arrangeret af KUKS med forklaringer og uddybninger af, hvad der kan gemme sig i de forskellige tegn og mønstre. K.U.K.S. er Komiteen
for Udlandsforeningers Kulturelle Samvirke som Foreningen NORDEN Københavns afd. er
medlem af og formanden sidder i præsidiet.
Tilmelding: Det er gratis at deltage i rundvisningen, men man skal tilmelde sig på forhånd og
senest den 30. oktober til Susanne@norden-kbh.dk eller tlf. 39 62 34 95. Udstillingen er åben
fra den 25. oktober til den 7. november kl. 10-16, gratis adgang.

Mandag den 10. november

Trolde i Norden: Skumringstime
Den 10. november begynder den Nordisk biblioteksuge for
18. gang. Vi sætter os ned og læser højt af de samme,
udvalgte litterære tekster på samme tidspunkt i hele Norden. Ugen fortsætter med oplæsninger, udstillinger, debatter og kulturoplevelser på hundredevis biblioteker, skoler
og forsamlingssteder i Norden og dens nærområder.
I København foregår det blandt andet på Københavns
Hovedbibliotek kl. 17-19. Der bliver læst passager op fra
Stefan Spjuts bog ”Stallo”. Tilmelding: Af hensyn til
stolene vil vi meget gerne have en tilbagemelding til
Susanne@norden-kbh.dk eller tlf. 39 62 34 95 senest den
7. november, men ikke nødvendigt. Der er gratis adgang.

Søndag den 16. november kl. 13.00

Den nordiske bogs dag på Helsingborgs Stadsteater
For 20. gang inviteres vi til at deltage i ”Den nordiske Bogs dag”. Vi kommer til at møde nogle
af Nordens mest kendte forfattere Hanne- Vibeke Holst (DK) Lars Sund(Fin) Arni Thorarinsson
(Isl) Merete Lindstrøm(N) og Theodor Kalifatiedes (S). I pausen signerer forfatterne deres bøger. Programledere er Lars Svenson og Per Johansson.
Tilmelding: Pris 130 sv.kr. eller 115 d.kr for medlemmer. 190 sv.kr for ikke medlemmer.
Billetter bestilles snarest og senest 20. oktober til Susanne Prip Madsen tlf. 39 62 34 94 eller
Susanne@norden-kbh.dk. Fortæl ved tilmeldingen (som er bindende) om du selv tager derop
eller vil følges med gruppen, som tager af sted fra Københavns Hovedbanegård med
Øresundstoget kl. 10.12. Man betaler selv transporten t/r.
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Onsdag den 26. november kl. 19.30

Finlandsaften 75 året for Vinterkrigen
Frederiksberg Gymnasium, Falkoner Plads 2.
Natten til den 30. november 1939 angreb Sovjetunionen uden varsel Finland med hærstyrker
på Det karelske Næs og med luftbombardement af Helsingfors. Vinterkrigen var en realitet.
Begivenheder inden angrebet og under finnernes heltemodige forsvar af deres land mod de
vældige sovjetiske styrker vil denne aften blive belyst af tidligere udenrigsminister Per Stig
Møller og oberst Ole Køppen. Desuden forventes deltagelse af en repræsentant for Finlands
Ambassade. Frivillige fra især de nordiske lande deltog på finsk side.
Tilmelding: Der er gratis adgang og tilmelding er ikke nødvendig. Aftenen er arrangeret af
Foreningen NORDEN Frederiksberg afd.

Mandag den 1. december 2014 kl. 18.00-21.00

NGO´er i Rusland – Foredrag på Københavns Rådhus
Foredrag på engelsk af Anna Sevorian, Excecutive director at EU-Russia Civil Society Forum.
Københavns Rådhus, indgang fra bagindgangen ved Brandstationen.
Anna Sevorian vil fortælle om NGO´er i Rusland, om strukturen, status og betydningen af
civilsamfundet i Rusland. Hun vil give et bud på den rolle civilsamfundet kan have i fremtidens
Rusland samt dets rolle i forhold til relationerne mellem Rusland og EU. Endvidere om
NGO´ernes muligheder for at bidrage til hånd- hævelse af menneskerettighederne.
Tilmelding: Deltagelse er gratis, men af hensyn til pladsen er der tilmeldingsfrist senest den
27. november til Susanne Prip Madsen tlf. 39 62 34 95 eller på Susanne@norden-Kbh.dk

Fredag den 13. december kl. 19.00

Lucia i Helsingborg

Vi fejrer Lucia med vores svenske
venner i Mariakyrken. Inden vi går i
kirken, er der mulighed for at mødes
kl. 16 på Fahlsmanns Konditori, Stortorget 11 til kaffe/te og lussekakor.
Tilmelding: Konditoribesøg koster
80 sv.kr. og tilmelding er bindende.
Kirken er gratis. Af hensyn til plads
i kirken og kaffen er der tilmelding
senest den 10. december til Susanne
Prip Madsen tlf. 39 62 34 95 eller på
Susanne@norden-Kbh.dk
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NORDENS
LANDSLOTTERI 2014
Støt Foreningen NORDEN – køb et skrabelod og se straks om du har vundet!
Der er mange dejlige gevinster, fx rejser til Grønland, Island med Apollorejser,
DFDS til Oslo, Gavekort til FDB på 50.000 kr. og mange andre gevinster.
Pris: 20 kr. pr. lod.
Ved køb af 10 lodder eller mere
sendes portofrit. Lodsedlerne
bestilles hos Susanne Prip
Madsen tlf. 39 62 34 95 eller
på Susanne@norden-kbh.dk
senest den 31. oktober.

Tirsdag 13. Januar 2015 fra 19.00–21.00

Foredrag af den lettiske ambassadør Kaspars Ozolins
Københavns Rådhus, indgang fra bagindgangen overfor Brandstationen.
Den lettiske ambassadør Kaspars Ozolins har givet tilsagn om at ville fortælle om Letlands EU
Formandsskab og de prioriteter, som er sat for perioden, som går fra den 1. januar til den
30. juni 2015. Aftenen er arrangeret af Østersø-NGO-Netværk, Danmark.
Tilmelding: senest den 12. januar til Susanne Prip Madsen tlf. 39 62 34 95 eller på
Susanne@norden-kbh.dk. Der er gratis adgang.

Lørdag den 24. januar 2015 kl. 17.30

Babettes Gæstebud

Bakkehusmuseet, Rahbeks allé 23, Frederiksberg C.
En humoristisk og musikalsk soloforestilling. General Löwenhielm rejser sig og taler til forsamlingen af troende i den lille bygd Berlevåg i Norge. ”Vi bæver, inden vi træffer vores valg her i
livet. Men det øjeblik kommer, da vi forstår, at nåden er uendelig.” Anders Ahnfelt-Rønne
gestalter på scenen Karen Blixens beretning – i skikkelse af general Löwenhielm. I lyset af
generalens erindringer flettes flere fantastiske menneskeskæbner ind i hinanden. Efter
urpremieren ved den prestigefulde ”HangöTeaterträff” i Finland skrev Isabella Rothberg i
Huvudstadsbladet: ”Karen Blixens text födas här och nu i Anders Ahnfelt-Rönnes fina tolkning
av Babettes gästabud”. Forestillingen er arrangeret af Foreningen NORDEN Frederiksberg afd.
Tilmelding: Billetter á kr. 150 kan bestilles på tlf. 33 31 10 30 (hverd. 11-15)
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Onsdag den 28. januar 2015 kl. 19.00

Rikke Helms: Oplevelser og erfaringer i østlandene
Rikke Helms, tidligere leder for de danske kulturinstitutter i henholdsvis Skt. Peterborg og
Riga, fortæller om sine oplevelser og erfaringer i østlandene, i ”Kilden”, Nygårds Plads i Brøndbyøster.
Aftenen er arrangeret af Foreningen Danmark-Letland med Foreningen NORDEN, Kbh. afd,
som medindbyder. Tilmelding: Deltagelse er gratis, kaffe/the og brød betales på stedet, men
af hensyn til pladsen er der tilmeldingsfrist senest den 26. januar 2015 til Susanne Prip
Madsen tlf. 39 62 34 95 eller på Susanne@norden-Kbh.dk.

Spændende udstilling
Vi anbefaler at man tager op og ser ”1814- Spillet om Danmark og Norge” udstillingen på
Frederiksborg Slot i Hillerød, som vises i anledning af 200-året for Danmarks afståelse af
Norge. Udstillingen har åbent til den 4. januar 2015.

6

Boganmeldelse

Uindviet jord af Hanna Kent
Forlaget Hetland, København
I 1829 bliver Agnes Magnusdottir dømt til døden i det nordlige Island for
sin rolle i et brutalt mord på to mænd. Mens hun venter på at blive henrettet, bliver Agnes sendt ud til Jon Jonssons gård, hvor han lever sammen
med sin kone og deres to døtre. Familien er forfærdede over at skulle huse
en dømt morder, og de undgår at tale med Agnes. Da det begynder at blive
vinter, og det hårde liv på gården tvinger dens beboere til at arbejde sammen, dukker Agnes’ skæbnesvangre livshistorie om længsel og forræderi
efterhånden frem.
Det er en meget spændende og velskrevet bog om forskellige skæbner i det fattige Island.
Man fryser sammen med personerne i bogen, ser tydeligt husene for sig og mærker næsten
på ens egen krop, hvordan de kæmper for at skaffe de mest nødvendige fornødenheder.
Agnes’ egen historie kommer helt ind under huden på læseren. Hun er en stærk kvinde, der
gennem sit liv har været tvunget til at kæmpe og den kamp forsætter, mens hun venter på sin
henrettelse i vinterkulden. Man kan ikke andet end at blive meget berørt af at læse bogen.
Bogen tegner også et interessant billede af magtfordelingen i Island, forholdet til Danmark
samt kirkens store indflydelse.
Uindviet jord er baseret på virkelige begivenheder.
Susanne Prip Madsen
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Kalender
2014
1. november

Heraldik udstilling Københavns Rådhus

10. november Skumringstime Københavns Hovedbibliotek
16. november Den nordiske bogs dag Helsingborg
1. december

NGO i Rusland Københavns Rådhus

13. december Lucia i Helsingborg
2015
13. januar

Den lettiske ambassadør på Københavns Rådhus

24. januar

Babettes Gæstebud

28. januar

Rikke Helms ”Kilden” Brøndbyøster

Sæt kryds i kalenderen 2015 (mere i næste nummer):
28. marts

Nordisk Gæstebud Malmø

31. maj		

Tur til Hven.

www.foreningen-norden.dk

