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Nordisk Gæstebud 
Vi holder gæstebud for at fejre, at aftalen om Nordisk Råd blev 
underskrevet i Helsingfors den 23. marts 1962. Det sker  

fredag den 21. marts kl. 18.00 - ca. 22 
i Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Maden vil i år blive leveret i form af meget lækre tapas med 
nordiske råvarer fra Selskabskompagniet.  I løbet af aftenen vil 
Gentofte Klarinetsekstet underholde. 
 

Pris: Medlemmer kr. 200, gæster kr. 250. 
Prisen dækker mad og underholdning. Drikkevarer kan købes. 
 

Tilmelding til Anders Nielsen på tlf. 4588 4027 
eller på kiogan@webspeed.dk senest den 15. marts. 

 

Gentofte Klarinetsekstet består af 4 danske og 2 norske musikere, 
der dyrker kammermusikken som en elsket hobby.  
Ved Gæstebuddet vil de 
selvsagt spille nordisk musik, 
blandt andet Edvard Grieg og 
Carl Nielsen. Med udgangspunkt 
i det nordiske bliver der også en 
lille rejse ud i musikkens store 
verden til Italien, Cuba og New 
Orleans, inden vi igen lander på 
hjemlige takter. 
 

!

1814 
Skilsmissen mellem Danmark og Norge 

 
58 tilhørere fik en meget stor oplevelse i 
Bibliotekssalen den 28.1., da vi havde besøg 
af historikeren Rasmus Glenthøj, som 
fastholdt os i to timer med et meget 

velforberedt foredrag, rigt på detaljer, om hvorledes Pax Danica 
blev brudt, og det danske imperium faldt sammen i forbindelse 
med Napoleonskrigene, hvor Frederik VI måtte holde på den 
forkerte hest, mens han indimellem forsøgte at blive konge af 
Sverige(!) - Der var mange problemer efter bruddet. Mange måtte gøre op med 
sig selv, om de var mest danskere eller nordmænd. - Og boet skulle deles. Hvem 
ejede hvad af tvillingerigets ejendomme? - En følge af delingen var en 
kulturnational opvågnen i begge lande: Danskerne opdagede Jylland med dets 
vilde natur(!), og nordmændene blev bevidst om deres eget sprog.  

AN 

Nordisk folkemusik 
Torsdag den 20.2. havde vi besøg af Nanna-Beth Konglevoll og Maria Franzen, 
to velspillende og velklingende musikere, som førte os ind i den nordiske 
folkemusiks forunderlige verden. Denne musik er en unik skat, som vore gæster 
var stolte af at præsentere for os. Vi begyndte med at synge ”Kragevisen” og 
sluttede med at danse kædedans til den. Det faldt os jo let(!), for det var de 

færøske dansetrin, som vi havde lært til 
gæstebuddet for to år siden. 
Sætersange og -musik er den ældste 
del af folkemusikken. Aftenens mest 
imponerende lyd opstod, da Maria, uden 
højttaler, istemte kokaldet. Det må 
bestemt have kunnet høres helt ud på 
Hovedgaden.  
Vi var 49 tilhørere til koncertforedraget. 
 

AN 

Bustur til Wanås og Kristianstad 
Lørdag den 24. maj 
Se side 3 
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Norden i skolen 
Ballerups borgmester  

Jesper Würtzen 
 

Torsdag den 3. april 2014 kl. 19.00  
afholdes kredsmøde med generalforsamling 
i Foreningen Nordens Københavns 
Omegnskreds. Alle lokalafdelingernes 
medlemmer er velkomne!  
 

Efter generalforsamlingen 
vil Ballerups borgmester 
Jesper Würtzen holde 
foredrag om Ny Nordisk 
Skole på baggrund af  sine 
erfaringer fra Ballerup Kommune. Jesper 
Würtzen er tidligere skoleinspektør. 
Stedet: Tapeten, Magleparken 5, Ballerup.   
 

Foreningerne Nordens Forbund har 
udarbejdet en meget inspirerende 
hjemmeside med materiale til  skolernes 
undervisningen i nabosprogene  
www.nordeniskolen.org, som bygger på 
de særlige nordiske styrker og værdier. 
Kik på den, også selv om I ikke kommer til 
mødet. Den er meget imponerende. 

Ordinær generalforsamling 
I Foreningen NORDENs  
lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk 

blev afholdt i Bibliotekssalen på 
Stadsbiblioteket i Lyngby 

torsdag den 20. februar kl. 21.05 
 

Der var 39 medlemmer til stede. 
Formand Hanne Ekstrand aflagde 
beretning ledsaget af en kavalkade af 
billeder over begivenhederne i 2013.  
Jens Hermansen fremlagde 
regnskabet, som viste et underskud på 
kr. 6.091,44.  

Hanne Ekstrand, Anders Nielsen og 
Monica Munch blev genvalgt til 
styrelsen. Nyvalgt blev Henrik Brade 
Johansen og Else Bojsen. 

Til revisorer genvalgtes Poul 
Andersen og Keld Fenger. 

Ved styrelsesmødet umiddelbart 
efter generalforsamlingen konstituerede 
styrelsen sig som vist i skemaet nederst  
på side 3.  

  

I år går forårsturen til det nordøstlige hjørne af Skåne; langt væk, men vi kører 
gennem det smukke skånske forårslandskab. 
 

Slottet Wanås, på dansk Vandås, er blevet kaldt gøngernes borg, fordi det som 
følge af sin placering var dybt indblandet i grænsekrigene mellem Sverige og 
Danmark. Slottet har aner tilbage til middelalderen og er blevet bygget om talrige 
gange. - I dag har ejerne skabt et museum for moderne 
kunst. Det er det, vi skal se. Der står skulpturer i  den 
store park, bl.a. et murstensværk af Per Kirkeby. 
Aktuelt vil der være udstilling med japaneren Tadashi 
Kawamata og Carl Fredrik Reuterswärd. Vi skal spise I 
slottets café, inden vi beser parken. 
 

Kristianstad blev grundlagt i 1614 af Christian IV som 
værn mod de skrækkelige svenskere. Den 22. maj er det 400 
år siden, at byen fik stadsrettigheder, og det fejrer man. Der er 
”kalas” den 22. - 24. maj. Den 22. kommer det svenske 
kongepar. Den dag vi kommer, er der stor finale, som vi skal 
fornemme lidt af. Vi skal også se Trefoldighedskirken, som er 
Christian IV’s smukkeste kirkebygning. 
 

Turen starter lørdag den 24. maj kl. 9.00 fra Jernbanepladsen 
ved Invita. Vi er tilbage samme sted samme dag ca. kl. 19.  
 

Pris: 500 kr. for medlemmer, 550 kr. for gæster. Prisen 
omfatter transport, entréer, frokost og kaffe.  
 

Tilmelding senest 9. maj til Anders på tlf. 4588 4027 eller kiogan@webspeed.dk. 

Efter tilmeldingen kan betaling ske til Foreningen Norden, Lyngby-Taarbæk,  
konto i Danske Bank 1551 6795889.   
 

Vel mødt,             
   Kirsten og Anders Nielsen 

Bustur til Wanås og Kristianstad  
 

Lørdag den 24. maj 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 
Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby  
Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 40 27 

Kirsten Hermansen, kasserer Kulsviervænget 3 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 61 39 

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Kgs. Lyngby 45 88 25 98 

Monica Munch Læsøvej 11 2800 Kgs. Lyngby 45 88 10 39 

Karsten Pharao Granhøjvej 5 2800 Kgs. Lyngby 29 28 65 91 

Henrik Brade Johansen Åbrinken 4 2830 Virum 40 78 10 25 

Else Bojsen Bredevej 87 2830 Virum 45 85 58 68 

 

Wanås’ 
hovedbygning 
i nygotisk stil 
fra 1800-tallet.  
 
 
Foto AN 

Gentofte Klarinetsekstet spiller musik spændende fra barok til 
nyere musik; der er både klassiske og swingende numre i repertoiret. 
- Klangen i et klarinetensemble er både fyldig og smuk. Der benyttes 
forskellige instrumenter fra klarinetfamilien – helt fra den lille Sopran 
Eb, den velkendte Bb og endelig alt- og basklarinetten. 
Sekstetten fremfører kun musik, som de selv kan li’; og den glæde 
over musikken håber gruppen selvfølgelig vækker genklang hos 
publikum. 


