Hovedstadstræf
31/8‐2/9 2018
På gensyn til Hovedstadstræffet
2018 i København.
Der er også andre fine arrangementer i løbet af
efteråret.
Der er blandt andet en plakat udstilling på
Københavns Rådhus 24‐31. oktober arrangeret af
Komiteen for Udlandsforeningers Kulturelle
Samvirke KUKS, som Foreningen NORDEN
København er en meget aktiv del af.
Årets udstilling handler om Nationalparker i hele
verden.
Der er omvisning i udstillingen torsdag d.25/10
kl.15. Mere om det og andre arrangementer i
efterårets løb i næste nyhedsblad.
2019 er året for Foreningen NORDENs 100 års
jubilæum. Året bliver fyldt med spændende
aktiviteter over hele landet. Vi får også vores andel
her i Hovedstaden.
Sæt kryds i kalenderne allerede nu til
arrangementer 27. marts samt 14 og 15. april.
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København:
VORES
nordiske storby
”Byudvikling,
brugerinddragelse,
bæredygtighed.”
Foreningen NORDEN København inviterer.
Så er det blevet tid til det store Hovedstadstræf i
København. Det er jo en dejlig tradition, at
hovedstædernes Foreninger NORDEN mødes hvert
år, sidste år var det Thorshavn og næste år bliver
det i Stockholm.
Vi glæder os til at se en masse glade gæster, både
fra de øvrige nordiske hovedstæder, fra Skåne,
Blekinge, Sjælland, København, Frederiksberg og
resten af landet. Kort sagt, alle er velkommen.
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Program.

Fredag d. 31/8
Arrangement 1:
Kl.10.30 registrering af deltagere i Nordens hus.
Hjemsted for Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd
Ved Stranden 18, 1061 Kbh. K. (lige overfor
Christiansborg) http://www.norden.org

Lidt om os:

Kl.11‐13:00 ”Hvordan har Norden det?” Nordens
Hus: Nordisk Minister Råd og Nordisk Råd
Der vil blandt andet blive talt om: Aktuelle
politiske sager i Nordisk Råd. Regionalt
samarbejde. Digitalisering i Norden. Aktuelle
nordiske analyser f.eks. den nye mobilitetsanalyse
samt om. ”Bæredygtighed”/” Hållbarhet”.
Foreningen NORDENs Forbund informerer om
nordiske aktiviteter.

Foreningen NORDEN I Danmark arbejder for øget
samarbejde i Norden.
Derfor sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og
samfundsliv i de nordiske lande.
Der er over 10.000 medlemmer i Danmark og de
øvrige nordiske lande har også aktive og store
foreninger.
Foreningen NORDEN København har et godt
samarbejde med de øvrige lokal afdelinger i
området, hovedstæderne samt Skåne.

Der vil blive serveret en let lunch.
Kl.13:30‐16:00: Sejltur med kanalrundfartsbåd
rundt i Københavns nordligebassiner, steder hvor
andre normalt ikke kan komme.
Københavns Nordhavn har undergået en rivende
udvikling fra slidt industriområde med Københavns
billigste kvadratmeterpriser til pulserende bydel
med nogle af Danmarks dyreste lejligheder.
Hvordan har København taget ved lære fra fejl
begået i andre nye bydele i København? Hvad har
konsekvenserne været, når titusindvis af nye
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Vi afholder vores egne arrangementer. Vi
samarbejder med andre organisationer og vi
informerer om møder der har interesse for vores
medlemmer og andre der tænker nordisk.
Mere information om medlemskab hos
Foreningens Landskontor på:
foreningen‐norden.dk
eller på
tlf. 35426325
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københavnere flytter til byen og har brug for
skoler, idrætsfaciliteter og andre institutioner?
Kom med, når Foreningen NORDEN København og
By & Havn viser København fra dens bedste side.
Med på vores spændende sejltur har vi By & Havns
salgsdirektør, Michael Soetmann, som viser os
rundt i den nye bydel fra vandsiden. I anledning af
Hovedstadstræffet har vi skaffet sejltilladelser til
de havnebassiner, der plejer at være lukkede for
offentlig sejlads. Vi tager jer på en tur, de andre
gæster i København ikke får lov til at opleve.

På gensyn i
København fra
vandsiden
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Men By & Havn er ikke kun en af
hovedarkitekterne bag de nye bydele i København,
de er også medejer af Copenhagen Malmø Port,
som fra 2001 har været havnemyndighed i både
Malmö og København. Fusionen i 2001 var
banebrydende. For første gang skulle to havne i to
forskellige lande drives som én havn og
krydstogtdestination. Hvordan har
københavnernes møde med skåningene været i
dette Øresundsprojekt? Det håber vi også at finde
ud af, når vi tager jer på en sejltur i Københavns
Nordhavn.
Deltagelse i Arrangement 1 i Nordens Hus samt
sejlturen koster: 75,‐kr.
Mødet i Nordens hus er arrangeret i samarbejde
med Nordisk Ministerråd, Nordisk råd, Foreningen
NORDENs forbund og Foreningen NORDEN
København
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Man kan frit vælge, hvad man vil deltage i, få eller
mange ting.

Arrangement 2
Kl.19 Middag i Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9,
2300 Kbh. S, med opførelse af Karen Blixens
novelle ”Babettes gæstebud” ved Anders Ahnfelt‐
Rønne.

Man er meget velkommen til at tage
ikke‐ medlemmer med.
Yderligere information samt tilmelding til
Hovedstadstræffet skal ske ved henvendelse til
Susanne Prip Madsen på telefon 20 64 16 48 eller
på Nordenkbh@outlook.dk

Deltagelse i Arrangement 2 middag og forestilling
koster 100 kr.
Information om madallergi, etc. bedes oplyst ved
tilmelding.

Betaling med tydelig angivelse af hvilke
arrangementer, man ønsker at deltage i, samt
navne på alle deltagere skal ske senest 15/8.

Arrangeret i samarbejde med Kong Håkons Kirke,
Foreningen NORDEN Frederiksberg og Foreningen
NORDEN København

Indbetalings information:
Bank: Nordea
Registreringsnummer. 0111
Kontonummer: 8645 601 867
Kontaktperson: Dora Bentsen
På glædeligt gensyn
Mange nordiske hilsener
Foreningen NORDEN København
Susanne Prip Madsen
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Babettes Gæstebud

Søndag
Arrangement 7 Grønne Byhaver. Guidet gåtur
rundt for at, se hvad København tilbyder af grønne
oaser, hvor findes de spændende steder i byen og
hvad kan man bruge dem til?
Deltagelse koster 40 kr.

Arrangement 8 ”Morgencafé for hjemløse”
Theklavej 48, 2400 Kbh.. Hør, hvordan
Morgencaféen fungerer som støtte og værested i
hverdagen for en udsat gruppe borgere. Huset vil
være tomt for dagligdagens brugere, men det er
god mulighed for at høre om det store arbejde,
der gøres. www.morgencafeen.dk.
Deltagelse 40 kr.

Anders Ahnfelt‐
Rønne gestalter på
scenen Karen
Blixens beretning i
skikkelse af general
Löwenhielm.

En humoristisk og musikalsk soloforestilling.
General Löwenhielm rejser sig og taler til
forsamlingen af tro‐ende i den lille bygd Berlevåg i
Norge.

Arrangement 9 kl.13‐14 Farvel og lunch på café
Dalle Valle, Axel Torv (lige overfor Tivolis
hovedindgang).
Koster 120 kr. for buffet og isvand.

”Vi bæver, inden vi træffer vores valg her i livet.
Men det øjeblik kommer, da vi for‐står, at nåden
er uendelig.”
I lyset af generalens erindringer flettes flere
fantastiske menneskeskæbner ind i hinanden.
Efter urpremieren ved den prestigefulde ”Hangö
Teaterträff” i Finland skrev Isabella Rothberg i
Huvudstadsbladet: ”Karen Blixens text födas här
och nu i Anders Ahnfelt‐Rönnes fina tolkning av
Babettes gästabud”
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Lørdag d. 1/9

Søndag d.2/9

Arrangement 3

Forskellige grupper: 9:30‐12:30 Man vælger
mellem grupperne ved tilmelding, man kan kun
vælge en gruppe.

Kl.13 med bus fra København Hovedbanegård
(Ingerslevs gade)
Kl. 14‐17 Karen Blixen museum, Rungstedlund,
med omvisning http://blixen.dk/

Grupperne mødes hver især kl.9:30 et centralt
sted, som oplyses efter tilmelding.

Kl.18 Dyrehavsbakken. https://www.bakken.dk/

For dem, der kender den danske tv serie Matador,
bliver der mulighed for et gensyn med filmens by,
for her på Dyrehavsbakken er der opbygget en
kopi af de vigtigste bygninger i Korsbæk.
Arrangement 4
Kl. 18:30 Middag på Dyrehavsbakken. Buffet med
isvand og kaffe, øvrige drikkevarer på egen regning
Bus tilbage til København kl.21:30
Deltagelse i Arrangement 3 Karen Blixen
arrangement: Bus fra Ingerslevs gade til
Rungstedlund, entré samt rundvisning på
Rungstedlund koster 225 kr.
Bussen forsætter til Dyrehavsbakken(inkl. i prisen)

Arrangement 5 Davids samling. Omvisning i det
smukke museum med både ny og gammel dansk
kunst, Islamisk og europæisk kunst.
Kronprinsessegade 30, 1306 Kbh. K.
https://www.davidmus.dk/
Deltagelse koster 40 kr.(der er flere trapper i
Davids samling)

Arrangement 6 BLOX er et af de helt store
udviklingsprojekter i København. Omfatter både
Legepladser, Cafeer etc. og Dansk Arkitektur
Center, lige ved Den Sorte Diamant.
http://www.blox.dk/,
Omvisning samt entré til udstilling koster 100 kr.

Man er også velkommen til at deltage i middagen.
Deltagelse i Arrangement 4 Middagen koster
200 kr., det er muligt at køre med bussen
ind til Ingerslevs gade. inkl. i prisen.

Fortsættes på næste side
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