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1945 Rejse til Lysebu ved Oslo  
Mandag 22. - onsdag 24. juni  

 

Et længe næret ønske i vores forening er gået i 
opfyldelse: Vi har fået bevilget stipendium til ophold på 
kursusgården Lysebu ved Oslo. Temaet for turen er den 
kulturelle udvikling i Norge efter 1814.  
Mandag den 22. juni kører vi med bus fra Lyngby til 
Kastrup, hvorfra vi flyver til Gardermoen. Her går vi om 
bord på en bus, som kører os til Eidsvoll, stedet, hvor 
Norges grundlov blev vedtaget i 1814. Der skal vi spise 
og have en rundvisning. 
Bussen kører os videre til Lysebu. Efter middagen vil Per Ivar Vaagland, 
generalsekretær for Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde, byde os velkommen, og 
Else Bojsen vil fortælle om forbindelserne mellem Norge og Danmark efter 1814. 
Tirsdag formiddag vil der blive foredrag om den norske sprogsituation og 
samfundsudvikling. Om eftermiddagen tager vi  ”Trikken” til Oslo til  visning på 
Nationalgalleriet,. Efter middagen på Lysebu vil der blive arrangeret litterær 
underholdning. Det er sankthansaften, så måske får vi udsigt til bål ved Oslofjorden. 
Onsdag efter morgenmaden vil en bus køre os (med vores bagage og madpakker) 
til Oslo. Der bliver mulighed for at se Operahuset og gå på Karl Johan, inden 
bussen kører os ud til flyet i Gardermoen. 
Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita mandag den 22. juni kl. 9.00 (flyafg. kl. 
11.45). Vi er tilbage i Kastrup onsdag den  24. juni kl. 17.25  og i Lyngby ca. 18.30. 
Pris: Kr. 3600 i enkeltværelse eller dobbeltværelse. Prisen omfatter bus til Kastrup, 
fly, bus i Oslo, kost (ikke drikkevarer), logi og entreer. 

Tilmelding senest 31. januar til Anders Nielsen på  
45 88 40 27 eller på kiogan@webspeed.dk. Oplys det 
navn, som står i jeres pas, og om I vil have enkelt- 
eller dobbeltværelse - Tilmeldingen er bindende på 
grund af flybilletbestillingen. Efter tilmeldingen vil man 
modtage et brev med yderligere program og 
anvisning på betalingen. - Der er kun plads til 35 
deltagere.  

 

Kunsttidsskriftet ”Klingen” 
Torsdag 22. januar kl. 19.00 på Stadsbiblioteket 
Cand. mag. Monica Hogrefe Nielsen om de tidlige danske 
modernisters splittede reaktioner på den første Verdenskrig. 
Se videre side 2 è 

Nordens velfærd og socialpolitik - drøm og virkelighed 
Mandag 16. februar kl. 19.00 på Stadsbiblioteket 
Folketingets formand Mogens Lykketoft om de udfordringer, der 
truer den nordiske velfærd - især på ældreområdet. 
Gratis arrangement i samarbejde med Ældresagen. 
Se videre side 2 è 

Generalforsamling 
Mere Norden i Lyngby-Taarbæk? 
Mandag 9. marts kl. 19.00 på Stadsbiblioteket 
Landsforeningens næstformand, Georg Møller, fortæller om 
foreningens aktuelle initiativer som baggrund for drøftelserne 
på generalforsamlingen. Se videre side 2 è 

Svensk viseaften på Nordens Dag 
Mandag 23. marts kl. 19.00 i Lindegården 
Vi markerer Nordens Dag ved en festlig viseaften sammen 
med ”De Glade Sangsvaner” og deres musikalske venner fra Sorø.  
Se videre side 3 è 

Rejse til Lysebu ved Oslo 
Mandag 22. - onsdag 24. juni 
Vi har fået mulighed for et ophold på kursusejendommen Lysebu, 
Norges nationalgave til Danmark efter 2. verdenskrig. 
OBS tilmelding senest 31.januar.  Se videre side 4 è 
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Kursusejendommen 
Lysebu er Norges 
nationalgave til Danmark 
efter 2. verdenskrig. Den 
ejes af Fondet for 
Dansk-Norsk 
Samarbejde, som også 
ejer Schæffergården i 
Gentofte. 

 



 
  

Svensk viseaften på Nordens Dag 
Mandag 23. marts kl. 19.00 i Lindegården 
 

Vi markerer Nordens Dag ved en festlig viseaften 
sammen med ”De Glade Sangsvaner” og deres 
musikalske venner fra Sorø. Vore gæster har dyrket 
den svenske vise i mange år med stor kærlighed, en kærlighed, som de gerne vil 
dele med os. Vi skal høre viser og sange af Taube, Wennerberg, Frysell, Birger 
Sjöberg, Cornelis Vreeswijk og mange flere. Og vi skal også selv synge med. - I 
pausen er der kaffe og hjemmebagte kager. 
 

Det foregår i Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer. Entré for andre kr. 50. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 
Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby 45 88 03 25 
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 

 

Kunsttidsskriftet ”Klingen” 
Torsdag 22. januar kl. 19.00  
Cand. mag. Monica Hogrefe Nielsen vil fortælle om, hvordan de tidlige danske 
modernister forholdt sig til verdenskrigen, særligt som det kommer til udtryk i 
tidsskriftet ”Klingen” med Axel Salto, som redaktør. Vi vil dykke ned i både krigseufori 

og dyb fortvivlelse, og se på, hvordan kunstnerne gav disse følelser 
udtryk i dyrkelsen af både krigens kraftudladninger og desillusion, 
fascination og afsky for det moderne, samt en søgen tilbage til 
naturen og dens urkraft, ubesmittet af krigens og modernismens ånd. 
 

Det foregår på Flyglet på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Entré: Biblioteksgruppens medlemmer kr. 40. Entré for andre kr. 50. 
Mødet er gratis for Foreningen Nordens medlemmer. 

Nordens velfærd og socialpolitik 
 - drøm og virkelighed 
Mandag 16. februar kl. 19.00  
 

Folketingets formand Mogens Lykketoft giver  et oplæg om de 
udfordringer der presser den nordiske velfærd – især på 
ældreområdet. Globalisering, demografiske forandringer, 
teknologiudvikling og indvandring  er nogle af de faktorer, som har stor indflydelse 
på, hvordan det vil gå med den nordiske velfærdsmodel og socialpolitik på 
ældreområdet. - Mogens Lykketoft har for nylig sammen med den tidligere norske 
statsminister Jens Stoltenberg og den tidligere svenske socialdemokratiske 
minister Carin Jämtin udgivet bogen ”Den skandinaviske drøm”. 
 

Det foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Gratis arrangement i samarbejde med Ældre Sagen i Lyngby. Jubilæumsgæstebud i Lindegården 

Lørdag den 29. august kl. 18.00 
Reserver denne aften til at fejre vores forenings 70-årsdag. 

70 år 
2015 Ordinær generalforsamling 

i Foreningen NORDENs afdeling i Lyngby-Taarbæk kommune 
afholdes i Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
mandag den 9. marts kl. 19.00 
 

Vi har inviteret landsforeningens næstformand Georg Møller til at fortælle om 
hvordan vi får mere Norden ud i lokalforeningerne.  
 

Efter pausen er der dagsorden efter vedtægterne, samt yderligere et punkt 
med drøftelse af medlemmernes ønske for foreningens fremtid. 
Formandens beretning ledsages af et lysbilledshow over årets gang i 
foreningen. 
 

Kirsten Hermansen og Tage Christensen er på valg og er villige til genvalg. 
Monica Munch og Karsten Pharao  ønsker at udtræde af styrelsen. 

 

Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen 
skal fremsendes skriftligt til formanden senest den 2. marts.  

Kredsmøde 
Lørdag den 25. april kl. 14.00 i Hvidovre 
Se programmet på vores hjemmeside www.norden-ltk.dk 

Smaka på Ven söndagen den 31 maj 
Fra Foreningen Nordens Skånedistrikt har vi modtaget en 
indbydelse til at deltage i en udflugt til Hven. Programmet omfatter foredrag, 
besøg på whiskydestilleriet, Tycho Brahe museet eller indkøb i 
durumshvedebageriet og gedeostemejeriet. Grundprisen er 325 SEK. Hertil 
kommer ekstra valg og transport. Det detaljerede program kan ses på vores 
hjemmeside www.norden-ltk.dk. Tilmelding inden 15. marts til Hanne Ekstrand,  
45 88 03 25 eller hanne.ekstrand@gmail.com. 
Turen er et led i Foreningerne Nordens Skåne-Sjælland samarbejde. 

SIDSTE! 


