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OBS!  Dette blad dækker programmet for efteråret.  OBS! 

Nogle tanker fra formanden i anledning af jubilæet 
 

Allerførst synes jeg, at vi endnu en gang skal ønske hinanden til lykke med de 70 
år. Det er en stor dag og et stort jubilæum. 
 

Inspireret af landsformandens hilsen i jubilæumsskriftet vil jeg imidlertid henlede 
opmærksomheden på, at vi nu er trådt ind i pensionisternes rækker. Dette ikke 
ment således, at vi skal trække os tilbage og yde ingenting, men som en 
kommentar til formandens opfordring til at skaffe nye og yngre medlemmer. 
 

Lokalafdelingens fremtid afhænger af, om medlemsantallet er tilstrækkeligt stort. 
Medlemmerne, der kan have alle aldre, skal tiltrækkes af et godt program. Det er 
min opfattelse, at vor forening i mange år har haft et alsidigt program med gode 
foredrag og oplevelser. Vi har haft mange dejlige aftener på Stadsbiblioteket og 
mange fine ture. At dømme efter deltagernes tilkendegivelser har ture stedse 
været en stor succes. Det kan jeg roligt sige uden selvros, da jeg ikke har deltaget 
i ret megen planlægning af turene. Tilfredsheden blandt deltagerne har resulteret i 
en række indmeldelser i foreningen, men næsten ikke fra yngre personer.  Det er 
et generelt fænomen, at yngre mennesker kun engagerer sig i en enkelt oplevelse 
ad gangen. Det kan en enkelt forening næppe ændre på.  
 

Hovedformålet med vores lokalafdeling er at oplyse alle om nordiske forhold, altså 
også de, som ikke ønsker at være bundet til foreningen, samt via vores arrange-
menter at tage godt vare på den til enhver tid værende medlemsskare. Det kan 
ikke være meningen, at vi blot og bare skal halse efter yngre medlemmer og alene 
eller fortrinsvis udbyde arrangementer, som vil kunne tilfredsstille yngre personer 
med tilsidesættelse af ældre medlemmers glæde ved de gammelkendte arrange-
menter.  Dette agter vi ikke at gøre, og har heller Ikke gjort det hidtil.  
 

Lad os sammen gå ind til en meningsfyldt pensionisttilværelse med mange dejlige 
og hyggelige oplevelser fremover. Samtidig hermed skal vi naturligvis ikke lukke 
øjnene for problemerne med ”arvefølgen”, men sprede det glade budskab om de 
nordiske folks (delvise) fælles historie og fælles værdier, som har båret foreningen 
i 70 år.  

Hanne Ekstrand 
 

70 år 
2015 

 

Jubilæumsgæstebud 
Lokalafdelingens 70 års jubilæum fejres 
lørdag den 29. august kl. 16.00*) - ca. 20 
i Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Når formanden har budt velkommen vil prof. Henrik Galberg 
Jacobsen underholde os om Nordisk Målstræv.  
Der vil blive serveret et nordisk måltid efter gæstebuddets 
sædvanlige høje standard. 
Når vi har spist vil sangeren og entertaineren Johan Z. Herold,  
synge og fortælle om sange fra  Højskolesangbogen og deltagerne vil 
også kunne få egne sangønsker opfyldt.  
Velkommen til en festlig aften. Tag familie og venner med! 
 

Pris: 200 kr. for medlemmer og 250 kr. for gæster. 
Prisen dækker mad og underholdning. Drikkevarer kan købes. 
Tilmelding ved indbetaling af beløbet på foreningens konto i Danske 
Bank 1551 6795889 senest den 23. august. Husk at skrive navn på 
indbetalingstalonen.                *) OBS! Bemærk tiden! 
 

Udtrykket nordisk målstræv dækker over de 
bestræbelser, som forfatteren Sven Clausen udfoldede i 
1930'erne og -40'erne på at skabe større lighed mellem 
de nordiske sprog. Ordet målstræv er selv et eksempel 
på en sproglig nyskabelse, dannet af dels det 
fællesnordiske ord mål i betydningen 'sprog', dels det 
norske strev, det svenske strävan og det danske stræbe 
(som tidligere kunne udtales med v).  

Efterårets øvrige arrangementer, se side 2 è 



   
 
  

Island burde have heddet Ildlandet  
Mandag 28. september kl. 19.00 
 

Vulkaneksperten Henning Andersen vil 
fortælle det seneste nye om de islandske 
vulkaner. Foredraget handler også om 
det islandske folks ukuelige mod og vilje 
til at leve i harmoni med deres mange 
vulkaner, og hvorfor de betragter deres 
vulkaner som positive såvel som 

negative. Henning Andersen har interesseret sig for vulkaner siden 
drengeårene. 1985 vandt han i Otto Leisners ”Kvit eller dobbelt”. Han har 
skrevet flere bøger om vulkaner, senest Hekla Islands dronning, der 
handler om Islands berømteste vulkan og de gamle sagnlegender. 
 

Det foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
 

Mødet er gratis for Foreningen NORDENs medlemmer.  
Entré for andre kr. 50. 

SKUMRINGSAFTEN 
Mandag 9. november kl. 19.00 
 

Den første aften i den nordiske biblioteksuge holder vi, traditionen tro, 
skumringsarrangement. Denne aften samles man på tusindvis af 
biblioteker i Norden og Baltikum for at lytte til nordiske fortællinger.  
I år er temaet Venskab i Norden.  
 

Der bliver læst op fra de islandske sagaer.   
Mag.art. Aldís Sigurðardóttir vil fortælle om sagaerne og 
læse op fra dem. Hun har selv oversat Bjørns 
Saga til dansk fra oldislandsk, og hun vil give 
nogle smagsprøver af teksten på islandsk. 
Vi skal også synge sammen. 

 
Det foregår på Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
 

Arrangementet er 
fælles med 
Stadsbiblioteket. 
Der er gratis 
adgang. 
 

I strid regn mødtes 34 forventningsfulde medlemmer af Foreningen NORDEN 
mandag den 22. juni om morgenen på Jernbanepladsen i Lyngby, men da vi fire 
timer efter forlod Gardermoen Lufthavn med kurs nordpå mod Eidsvoll, strålede 

solen.  
Vi fik en grundig 
omvisning i det 
minderige Eidsvolls 
nyrestaurerede 
klassicistiske rum 
og navnlig jo 
rigssalen, hvor det 

fri  Norges grundlov blev underskrevet den 17. maj 1814.  
Efter ankomst til og middag på Lysebu blev vi 
livligt underholdt af skuespilleren Morten Jostad 
med især folkeeventyr om de kloge, der narrer de 
mindre kloge.  
Næste formiddag fortalte Else Bojsen livfuldt og 
morsomt om dansk-norske forbindelser efter 
1814; vi hørte bl.a. en hjerteskærende historie om 
et højborgerligt dansk-norsk ægtepars sørgelige 
skæbne i forbindelse med landenes adskillelse. 
Og om Herman Bangs mindre succesfulde 
skuespillerturné i Norge.  
Cand. philol. Dag Simonsen gjorde anskueligt 

rede for sprogsituationen i Norge efter 1814, hvor man har fået to officielle sprog, 
bokmål og nynorsk.  
Om eftermiddagen besøgte vi Nasjonalgalleriet, hvor kunst-
historiker Sigrun Rafter gav en overmåde levende introduktion til 
norsk kunst fra J.C. Dahl til Edvard Munch.  
Om aftenen (efter en fin fireretters menu) fik vi en inciterende 
beretning ved historiker Jon Birkenes om Norge i går og i dag.  

Vi sang midsommervisen ude 
på tunet. 
Farvel næste morgen til Lysebu, 
som alle nok vil huske som et særdeles venligt og 
gæstfrit sted og en fin ramme om mødet.  
Sidste stop inden afrejsen var et forrygende 
møde med Snøhettas lysende elegante, 
ekspressive operabygning i Oslo.  
Deltagerne er næppe uenige om, at turen havde 
været mere end vellykket. Stor tak til 
arrangørerne.  

Esther Kielberg 

 
Turen til Lysebu 2015 
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