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Runetur til Skåne  
Lørdag den 27. august 
 

Efterårssæsonens første arrangement er en tur til Skåne, hvor vi skal kigge på 
runesten med en ekspert som vejleder. Se bagsiden.  

Hvad sker der i grønlandsk politik? 
Mandag den 12. september kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket 
 

Grønlandstemaet  fra foråret fortsætter med grønlandseksperten 
Marianne Krogh Andersen, forfatter og journalist på Weekendavi-
sen. Hun kommer direkte fra Grønland  med friske indtryk af, hvad 

der optager det grønlandske samfund lige nu. 
Se videre side 2 → 

Grønlands musikhistorie 
Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00   
på Stadsbiblioteket  
 

Christian Søgaard, musiker og komponist, vil spille, danse, synge 
og fortælle om Grønlands musikhistorie.  
Se videre side 2 → 

Skumringsaften 
Mandag den 14. november kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Flyglet 

 

Den første aften i den nordiske biblioteksuge holder Stadsbiblioteket og 

Foreningen NORDEN, traditionen tro, skumringsarrangement.   
Se videre side 3 → 

Læsekreds om nordisk litteratur 
Foreningen påbegynder nu en læsekreds om nordisk litteratur. Den skal fore-
gå på Stadsbiblioteket den første torsdag i hver måned. Mere om læsekredsen 
og tilmelding til den side 3. 

Runetur til Skåne lørdag den 27. august 
 
 

Mens det forhåbentlig stadig er sommer, tager vi på tur til Skåne for at se på ru-
nesten, som der er rigtig mange af derovre. Først kører vi til Hällestad Kirke, lidt 
øst for Lund. Her er der ligefrem bygget tre runesten ind i kirkemuren. Vores kyn-
dige guide, Michael Lerche Nielsen, vil løse runernes gåde for os. Her vil vi også 
drikke morgenkaffe. Efter besøget i Hällestad kører vi til Lund og ser på nogle af 
de mange runesten dér. I Lund spiser vi også frokost. Derefter går turen til Västra 
Strö nord for Lund, et meget smukt sted med runesten. Så trænger vi vist til efter-
middagskaffe med kakkalas (det er hverken finsk eller græsk!). 
Det foregår på cafeen ved Trollenäs slot när Västra Strö. Efter 
kaffen går turen tilbage til Lyngby. 
 

Guide på turen er lektor Michael Lerche Nielsen, Nordisk 
Forskningsinstitut, Københavns Universitet. Han er en af Dan-
marks bedste runekendere. 
 

Turen starter med bus fra Jernbanepladsen ved Invita lørdag 
den 27. august kl. 9.00. Vi er tilbage i Lyngby ca. kl. 17.30. 
Pris: 500 kr. for medlemmer, 550 kr. for gæster. Prisen omfatter bus, formiddags-
kaffe, frokost, eftermiddagskaffe med kager og entreer.. 
 
 

Tilmelding senest 22. august til Anders Nielsen på mobil 30504191 eller på 
kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes be-
talingen på foreningens konto i Danske Bank, 1551 6795889.  
 
OBS! På grund af ID-grænsekontrollen ved indrejse til Sverige skal alle deltagere 
medbringe pas eller kørekort.  

Ganske kort om runer: Runer er skrifttegn brugt i Nordeuropa fra det 2. århund-
rede til op i middelalderen. Et runealfabet kaldes en futhark efter de seks første 
runer. Billedet viser en futhark med såkaldte lankvistruner, meget anvendt i 
Danmark. 
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Midt i september var vi på en seksdages 
tur til Færøerne arrangeret af Forenin-
gen Norden i Dragør-Tårnby.  

Det var en eksklusiv tur, idet vi kun 
var 13 deltagere. Det betød, at vi kunne 
være i en lille bus, der kunne komme let 
omkring - også på steder, hvor en større 
bus ikke kunne komme. Vi boede hos 
vores guide og buschauffør Sámal 
Bláhamar, en fantastisk guide, der ken-
der alle de gode steder, og som holder 
ind på dem alle med bemærkningen 
"eine kleine fotopause". Fra hans vindue 

er der en stedse skiftende udsigt til 
Nólsoy. 

 Det er tredie gang, vi besøger "det 
lille våde land" - og det er lige fantastisk 
hver gang. Og også denne gang lfik vi 
kun rigtig regn den næstsidste dag fra kl. 

ket, så belysningen skifter hele tiden. 
Det er betagende at køre langs en kyst 
og bare sidde og se ud på nogle øer, 
som dukker frem af tågen og kort efter 
forsvinder igen. Eller som da vi var oppe 
på bjerget Sornfelli på Streymoy og hav-
de udsigt fra 700  meters højde  over 
Vestmannasundet til Vágars klippefor-
mationer. Efter at have set det kørte vi 
lidt længere op på bjerget. Da vi kørte 
ned igen, skulle vi lige ind og se den 

udsigt igen. Men på de 8 minutter, der 
var gået mellem de to besøg, var en 
tåge trængt ind i fjorden. Solen skinnede 
ned gennem tågen, som Vágar lige ak-
kurat kunne skimtes igennem. Et foto 
kan ikke gengive det - det skal opleves! 
Det undrer ikke, at Færøerne har mange 
kunstnere! 

Vi så to nye værker af vores ynd-
lingskunstner Tróndur Patursson nogle 
glasmalerier i Nordens Hus, samt ud-
smykningen i den dybestliggende del af 
den nye tunnel mellem Eysturoy og Bor-

doy. Vi genså de flotte glasmalerier i 
SMS (butikscentret) og i den katolske 
kirke. Rundt omkring i Tórshavn fandt vi 
mange flotte skulpturer af Hans Pauli 
Olsen.  

Denne gang så vi alle 18 øer. Vi var 
dog kun "om bord" på 6 af dem: Vágar, 
Streymoy, Eysturoy, Bordoy, Vidoy og 
Sandoy (den sidste var ny). På Sandoy 
fik vi demonstreret jordens krumning: 
Fra ca. 75 m højde kunne vi se både 
Mykines og Mykineshólmur. Men nede 
fra stranden var Mykineshólmur næsten 
væk! - Vi vil gerne derop igen - og 

 
Venlig hilsen, Lis og Henrik 
 

 

 

Udsigt fra Streymoy mod Koltur og Vágar 

Færøere, september 2010 
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SKUMRINGSAFTEN 
Mandag den 8. november kl. 19.00  

 

På den første aften i biblioteksugen indbyder vi sammen 
med Stadsbiblioteket til skumringsarrangement. Denne aften samles man 
på mere end 2000 biblioteker i Norden for at lytte til nordiske fortællinger. - 

hvor der fokuseres på nordisk fanta-
sy, gys og magisk realisme. En ældgammel tekst fra Ed-

 
Før og efter oplæsningen synger vi nordiske sange.  

Bent Thurmann spiller og Anders Nielsen synger for. 
Der er gratis adgang for alle.  Vi ses på 
 

Flyglet, Stadsbiblioteket i Lyngby,  
Lyngby Hovedgade 28 

Om Selma Lagerlöff 
 Torsdag den 4. november kl. 19.00 

holder Henrik Wivel et foredrag om sin populære bio-
grafi Snedronningen .  Han vil i 
sit foredrag fortælle om mennesket bag så elskede bø-

ger som Gösta Berlings Saga, Jerusa-
lem, Nils Holgersens vidunderlige Rejse gennem Sverige og 
den selvbiografiske Mårbacka
i litteratur i 1909.  - Arrangementet afholdes i samarbejde 
med Stadsbiblioteket og på Stadsbiblioteket
Forsalg på biblioteket. 

Uge 45 er Nordisk Bibliot eksuge 

mailto:klogan@wepspeed.dk


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 

Kjeld Kristensen, redaktør Torsvang 24 2800 Kgs. Lyngby 20 58 12 95 

Hanne Mibak Nybrovej 250 2800 Kgs. Lyngby 45 88 46 64 

Uran, kinesere, nepotisme, selvstændighed, store 
drømme, kolde realiteter – hvad sker der i grønlandsk 
politik? 
 

Mandag den 12. september kl. 19.00 
 

Aftenens foredragsholder, Marianne Krogh Andersen, er uddannet journalist og har 
læst historie og europæiske kulturstudier. Hun er nu kulturjournalist ved Weekend-

avisen. 
 

Marianne ankommer til mødet direkte fra Grønland og har friske indtryk med af, 
hvad der optager det grønlandske samfund: Kvanefjeldet med uran, Nordpolen og 
russerne, løsrivelse fra Danmark, kampen for en bolig og en uddannelse eller bare 
dagen og vejen med ugens kaffemik og rensdyrjagt.  
Marianne Krogh Andersen har skrevet bogen ”Grønland Mægtig og Afmægtig” og 
har interesseret sig for Grønland i over 30 år. Hun har boet i Grønland og fulgt ud-
viklingen fra hjemmestyre i 1979 til i dag. 
 

Mødet foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.  
Der er gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Ved generalforsamlingen 

tirsdag den 8. marts blev Kjeld Kristensen og Hanne Mibak valgt ind i styrelsen. 
Hanne Ekstrand takkede Else Bojsen og Henrik Brade Johansen for deres indsats 

i styrelsesarbejdet.  

Tycho Brahes virke 

blev interessant og underholdende belyst i foråret. Peter Zeeberg 
fortalte ved foredraget den 20. april bl.a. om Brahes livslange latin-
ske digtning, og vi fik prøver på Peter Zeebergs oversættelser af 
digtene. - Ved forårsturen til det solbeskinnede Hven den 28. maj 
så de 39 deltagere det interessante Tycho Brahe-museum, som er 
bygget op omkring resterne af Uranienborg og Stjerneborg. Der 
blev også lejlighed til at se St. Ibs Kirke og spise is ved havnen. - 
AN 

Skumringsaften 
 

Mandag den 14. november kl. 19.00    
 

Den første aften i den nordiske biblioteksuge holder Stadsbiblioteket og Foreningen 
NORDEN, traditionen tro, skumringsarrangement. Denne aften samles folk i tusind-
vis på biblioteker i Norden og Baltikum for at lytte til nordiske fortællinger. I år er te-
maet Fremtiden i Norden. Den tekst, der skal læses op, er hentet fra den finske for-
fatter Emmi Itärantas bog Vandets vogter. Bibliotekar Johanne Pasgaard vil fortælle 
om bogen og læse op fra den. 
Vi skal synge nordiske sange, og der bliver budt på et glas vin. 
 

Det foregår på Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Der er gratis adgang. 
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Læsekreds om nordisk litteratur 
Foreningen NORDENs lokalafdeling starter nu en læsekreds 
om nordisk litteratur. Det første emne, der bliver taget op, er 
nordisk lyrik, og første forfatter er Benny Andersen. Leder af 
læsekredsen bliver Monica Munch. 
Møderne skal foregå i Borgerlokalet på Stadsbiblioteket den 
første torsdag i hver måned kl. 16-17, første gang torsdag den 
1. september.. De følgende datoer er  6. okt.,  3. nov.,  1. dec. 
og  5. jan. 2017.  
Det er gratis at være med, men tilmelding  er nødvendig, da der 
er begrænset deltagerantal.  
 

Tilmelding senest torsdag den 25. august til Monica Munch på telefon 23208030 eller 
på mail munchmonica@gmail.com   

Grønlands musikhistorie 
 

Tirsdag den 11. oktober kl. 19.00  

Christian Søgaard, musiker og komponist, vil spil-
le, danse, synge og fortælle om Grønlands mu-
sikhistorie. Christian Søgaard har samarbejdet 
med grønlandske musikere, og han har indsamlet 
folkemusik i Grønland. Fra dette arbejde har han 
en personlig og selvoplevet indgangsvinkel til den 
grønlandske musiks spændende udvikling. 

Christian Søgaard har skrevet musik til Odense Teater og har spillet sammen med 
bl.a. Povl Dissing, Benny Andersen og Rasmus Lyberth (se billedet). 

Det foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. Der er 
gratis adgang for Foreningen Nordens medlemmer. Entré for andre 50 kr. 
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