Københavnsafdelingen
Program efterår 2016

25 års selvstændighed af
de Baltiske lande markeres
22. november i København.
Se side 4-5

Kære medlem
”Meget mere Norden” er efter min mening et rigtig godt slogan, der hylder det nordiske. I 2019 bliver foreningen 100 år. Så nu er det tid til at vise,
at vi er en forening, der har sin berettigelse og i høj grad er nutidig. Der er
mange tiltag og spændende projekter allerede sat i søen. Blandt andet
”Norden i skolen” hvor flere tusinde skoleklasser er tilmeldt og får det
nordiske ind på en sjov og lærerig måde.
Flere jubilæer
Både Finland og de baltiske lande har jubilæer i sigte. Finland kan til næste
år fejre 100 som selvstændig nation, og det er nu 25 år siden de baltiske
lande blev frie.
Foreningen NORDEN har altid interesseret sig for den demokratiske udvikling i de baltiske lande. Efter Sovjettiden vidste ingen rigtigt, hvad vej det
ville gå, og det officielle Danmark ville gerne støtte op om den demokratiske proces. I start 90’erne fik vi i Københavnsafdelingen Demokratifondspenge fra Folketinget til at afholde seminarer for deltagere fra de baltiske
lande. Vi viste, hvordan folkelige foreninger arbejder her i landet, hvordan
man starter og stifter lokalafdelinger, hvordan bestyrelser virker, valg og
regnskaber samt alt den slags vi gennem vores tradition anser for almen
viden. Meget var helt nyt for dem. Det var på ingen måde meningen, at de
skulle overtage vores system, kun se hvordan vi gør. Samt også høre om
vores problemer med at få det til at fungere. Folkelige foreninger er ikke
altid lige lette at arbejde med, og det er en vigtig viden, når man begynder
helt fra bunden. Man må sige, at balterne meget hurtigt er kommet efter
det. Deres foreningsdemokrati og samarbejde kan godt nogen gange lære
os noget.
Foreningen NORDENs Københavnsafdelings engagement i det baltiske og
især det lettiske arbejde gjorde, at der opstod en solid og stærk udbrydergruppe, der for 25 år siden startede Foreningen Danmark-Letland. Vi har
heldigvis fastholdt det gode samarbejde og er derfor glade for at kunne
invitere til Lettisk koraften i januar. Og inden da er der et stort arrangement i anledning af 25 års selvstændigheden.
Der kommer repræsentanter fra NGO’er, kunstverdenen og de tre baltiske
ambassadører i København. Tidligere Ambassadør Per Carlsen vil også
være til stede og give sit syn på sagen. Alle er meget velkomne, og der må
gerne tages gæster med.
Vi har også et rigtig godt samarbejde med Frederiksberg lokalafdeling og vi
kommer med glæde til hinandens arrangementer.

2

Nordisk Hymne – en kendingsmelodi for Norden
Dette efterår byder også på Nordisk Råds session her i København, og der
er netop lanceret en ny nordisk hymne.
”Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Derfor er tanken at skabe en kendingsmelodi,
som kan styrke samhørigheden mellem de nordiske lande. Den Nordiske
Hymne er symbolet på fred, nytænkning og en hyldest til den nordiske
model. Det er et historisk projekt og Hymnen bliver uropført 1. november
2016 i Danmarks Radios koncertsal til Nordisk ministerråds prisuddeling.”
Citat fra http://www.nordiskhymne.org/
Det er meget spændende at vi nu får en fælles melodi, og vi håber på
endnu mere samarbejde.
Det kommende år står på flere interessante ting, blandt andet for første
gang Hovedstadstræf i Thorshavn. Det er en tur og oplevelse på Færøerne
som vi ser frem til. Mere om det i januar nummeret.

Sæt også X i kalenderen til generalforsamling 2017
Der indkaldes hermed til Ordinær generalforsamling i Foreningen NORDEN
Københavnsafdeling 30. marts 2017 kl. 17:30 i den norske kirke. Dagsorden iflg. lovene. Bagefter er der foredrag om ”Kvinder i kunsten i 1800-tallet og hvordan de har haft betydning for i dag” ved Stinne Bo Smith. Mere
information om generalforsamlingen følger i januar.

God læsning!
Susanne Prip Madsen, formand
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Torsdag 10. november, kl. 10.30

„Finlands dag“
Finland kan i 2017 fejre 100 år som selvstændig
nation. Forbundssekretær i Foreningerne NORDENs
Forbund Henrik Wilén vil præsentere Finland frem
til nu med en kort historik og aktuelle spørgsmål.
Tid og sted:
OK-Huset, hjørnet af Frederiksberg allé og Allégade
Pris:
150,- til frokost serveres finske inspirerede retter.
Pianistinden Anni Syrjäläinen og sopranen Veera Niiranen underholder efter frokost.
Formand for Det Danske Saunaselskab Michael Besnier Jensen vil berette om saunaliv.
Tilmelding:
Senest 3. november til Frederiksberg formanden Hagensen på 33 31 10 30
eller hagensen@mail.dk

Tirsdag 22. november, kl.19.30

Konference i Østersø-NGO-Netværket
Foreningen NORDEN i Danmark er meget aktive i Østersø-NGO-netværket BsNgo. Netværket
har de samme medlemslande som i det officielle Østersøråd. Og der er både Island og Norge
med. Derfor har Foreningen NORDEN også sin plads i Ngo-netværket. For eksempel har Island
formandskabet i Østersørådet (CBSS) til næste år, det siger lidt om, hvor meget Østersøen
betyder for det nordiske.
I Danmark er det Københavnsafdelingen, der repræsenterer NORDEN, og vi er derfor medarrangører af den store konference 22. november.
Tilmeldingsinformation står på indbydelsen, men har man ikke mail, så kan man tilmelde
på telefon 20 64 16 48. Man kan også vente med at komme til kl. 18. Aftenen foregår ikke i
kirken, men i lokalet ved siden af.
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25 års selvstændighed: Udviklingen i de baltiske landes civilsamfund gennem de 25 år.
Tirsdag den 22. november 2016 kl. 17:30-21:00:
Filip Kirkes Menighedssal. Kastrupvej 57, 2300 København S
Kl. 17:30 i Kirken: Andagt v. Bo Heikendorf Petersen med baltisk tema.
Derefter program i Menighedssalen fra kl 18.00 til 21.00
Velkomst ved Jens William Grav, koordinator Østersø NGO Netværk Danmark.
Indledning om Baltikum 1990-91 ved Per Carlsen, tidligere dansk ambassadør i Litauen, Rusland og Letland.
Civilsamfundets udvikling gennem de sidste 25 år
Urmo Kübar, Network of Estonian Non-profit Organizations (NENO) and Round it Up, NGO-rådgiver for Estlands
præsident
Kristine Zonberga og Ilze Rukere, Civic Alliance Latvia,
Arunas Bliudzius, Association Norden Lithuania,
Spørgsmål og svar fra alle 3 baltiske oplægsholdere.
Pause med let servering af kaffe/the og brød
Ca. 19:35 Koncert med Københavns Lettiske Kor
Kl. 20:00 Civilsamfundets samarbejde med regeringerne
Ambassadør Märts Volmer, Estland
Ambassadør Kaspars Ozoliņš, Letland
Ambassadør Gintė Bernadeta Damušis, Litauen
Litauisk musikalsk indslag v. Uffe Fløng og Stephan Löetzke
Estisk kulturelt indslag
Kl. 21:00: Afslutning ved Jens William Grav
Vær opmærksom på, at de udenlandske gæster taler engelsk, og at der ikke er oversættelse.
Arrangementet er gratis.
Tilmelding senest 17. november til mail@bs-ngo.dk

Koordinator Jens William Grav, Kastrupvej 78 3. th, 2300 København S
E-mail: mail@.BS-NGO.dk Telefon 32 59 44 91www.BS-NGO.dk
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Tirsdag 22. november, kl.19.30

„Danmark i rummet“
Lektor, ph.d. Anja Cetti Andersen tager imod os i Niels Bohr Instituttet Juliane Maries vej 30,
Østerbro hvor aftenens emne er ”Danmark i rummet”. Anja Cetti Andersen, der forsker i
mørkt støv, er kendt som en fantastisk formidler af viden om rummet. Der venter os en spændende aften.
Tilmelding og pris
Gratis adgang, tilmelding senest 20. november til Susanne@norden-kbh.dk eller tlf. 20 64 16
48. Arr. Foreningen NORDEN Frederiksberg

Julebasar tid
18. til 20. november
Svenska Gustafskyrkans Julbasar
(Folke Bernadottes Alle 4, 2100 Ø)
Fredag kl. 15-18, lørdag og søndag kl. 11-17.
25., 26. og 27. november
Kong Haakons Kirkes Julemarked (Ved Mønten 9, 2300 S)
Fredag fra kl. 14, Lørdag kl. 11-16, søndag kl. 12-16.
Lørdag 10. december fra kl. 15
Finsk julemarked afholdes i Svenska Gustafkyrkan. Der synges finske julesange kl. 14
10. december kl. 17-19
Nordatlantisk julekoncert med kor fra Grønland, Island og Færøerne.
Helligaandskirken på Strøget (Niels Hemmningensgade 5, 1153 K)
Entré 100 kr. ved indgangen fra kl. 16.30
Dørene åbner kl. 16
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Torsdag 15. december kl. 11-16

Norden i dag – hvordan udvikles det officielle nordiske
samarbejde og hvordan udvikler Foreningerne NORDEN sig?
Kom og hør om dette på Nordisk Ministerråds sekretariat.
Sted:
Ved Stranden 18, 1061 K (overfor Christiansborg)
Talerne:
Hvad sker der i Nordisk Råd i dag?
Britt Bohlin, direktør for Nordisk Råd
Hvordan udvikler Nordisk Ministeråd sig?
Michael Höysti, afdelingschef for Nordisk Ministerråds afdeling for kultur og resurser
Hvordan videre udvikler Foreningerne NORDEN og Foreningerne NORDENs Forbund sig?
Henrik Wilén, Forbundssekretær FNF
Arrangeret af Foreningen NORDENs Skåne-Sjællands arbejdsgruppe.
Alle medlemmer og andre interesserede er meget velkomne.
Tilmelding:
Til miniseminaret bliver det muligt at bestille frokostsandwiches til 50,- pr. person. Maden skal
bestilles og betales på forhånd. Information gives ved tilmelding. Tilmelding er nødvendig og
senest 12. december til Susanne@norden-kbh.dk eller på 20 64 16 48.

Kalender 2016/17
10. november

„Finlands dag“

22. november

Østersø-NGO-Netværkets konference

22. november

„Danmark i rummet“

15. december

Norden i dag

31. januar

Koncert med Københavns lettiske kor

30. marts	Generalforsamling

7

31. januar 2017 kl. 19

Koncert i Aalholm kirke med Københavns Lettiske Kor
I anledning af Foreningens Danmark – Letland 25 års jubilæum i 2017, og i samarbejde med
foreningens venner Valbysognenes Letlandssamvirke/Aalholm Menighedssamfund, inviteres
hermed til en koncert med Københavns Lettiske Kor ”In corde meo”.
Siden foråret 2012 er korets dirigent den 24 årige unge, talentfulde kvinde - Sabíne Soida og
korets medlemstal er vokset til 17 herboende letter. Koret har sunget til mange begivenheder
blandt andet givet en lille koncert til Foreningen NORDENs repræsentantskabsmøde på
Christiansborg i foråret 2014. Koret har også deltaget i den store Sang- og Danse festival i
Letland i 2013, samt i de Nordiske og Baltiske landes korfestival i Riga i sommeren 2015.
Koret har også repræsenteret Letlands interesser ved at synge lettiske folkesange ved Smag
Verden og Mangfoldighedsdage i København - events arrangeret af Københavns kommune i
2013, 2014 og i 2016 ved Letlands Dag i forbindelse med Copenhagen World Music Festival.
På programmet er diverse skandinaviske melodier, lettiske folkesange og nyere lettiske værker.
Tilmelding:
Der er gratis adgang, men af hensyn til kaffen må man meget gerne tilmelde sig:
Tilmelding senest 27. januar 2017 til Susanne@norden-kbh.dk eller på 20 64 16 48.

www.foreningen-norden.dk

