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Eeva Kilpi
Eeva Kilpi er en af Finlands mest
fremtrædende nulevende forfattere og en af de mest kendte finsksprogede forfattere i det store udland. Hun er født i Karelen i 1928,
hvilket afspejler sig i hendes rige
bogproduktion, omfattende både
romaner, noveller og digtsamlinger.
Hun var 11 år, da Sovjetunionen okkuperede Karelen og hendes familie blev tvunget på flugt
sammen med hundredvis af andre
karelere. Familien havnede til slut
i Helsingfors.
Eeva Kilpi er blandt andet kendt
for sine kærlighedsdigte og de
selvbiografiske romaner om krigen
i Finland og barndommens Karelen.
Savnet har på mange måder
præget hendes liv ligesom minderne om den traumatiske flugt fra
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SKUMRINGSAFTEN
Mandag den 10. november kl. 19.00
OBS! Lige efter bibliotekets lukketid!
land til land. Med sin feministiske
humor og sin store interesse for
menneskeskæbner fascinerer Eeva Kilpi sine læsere i alle aldre.
Hun er blevet kaldt Finlands Marcel Proust. I 2007 fik hun Nils Ferlinprisen i Sverige.
Heidi von Born, Svenska
Dagbladet, skriver: ”Hon är den
finländska litteraturens grand old
Dame, numera som kommendör
av första klass. Hon är den som
bevarat Karelen åt oss, hon är
den som gett oss civilbefolkningens situation, en som sett och
återgett, redan från vaggan.”

Besøg fra Ystad
Vor bustur i år gik til Ystad, hvor medlemmer af den lokale afdelingen af
Foreningen Norden var så venlige at vise os rundt. Lørdag den 11. oktober
kunne vi gøre gengæld, idet vi da havde besøg af 19 Ystad-medlemmer,
som blev vist rundt på Frilandsmuseet og i Bondebyen. De var meget glade
for besøget.

Stadsbiblioteket i Lyngby og Foreningen Norden indbyder hermed til
Skumringsaften.
De korte mørke efterårs- og vinterdage har vi til fælles i Norden. I tidligere tider - før TV og computere blev en del af vores hverdag - var
højtlæsning i de mørke vinteraftener en udbredt nordisk tradition.
Denne aften giver vi igen den gamle nordiske fortælletradition liv . På
mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles tusindvis af tilhørere i skumringstimen for at lytte til en
nordisk fortælling. Måske kan vi være med til at sætte verdensrekord i
lytning til højtlæsning, når vi lytter til Eeva Kilpis ”Af kærlighed til Norden”. Det er en tekst, skrevet til denne aften. Henning Petersen læser
op.
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Før og efter oplæsningen synger vi nordiske sange.
Bent Thurmann spiller og Anders Nielsen synger for.
Der er gratis adgang for alle.
Foreningen Norden er vært ved et glas vin.
Det foregår i
Flyglet, Stadsbiblioteket i Lyngby,
Lyngby Hovedgade 28
Man kan læse mere om biblioteksprojektet på
www.bibliotek.org. Her kan man finde årets tekster
og læse om årets tema, forfatterne, bøgerne og baggrunden for denne fællesnordiske manifestation.

Forår 2009
Onsdag den 21. jan. kl. 19.30
i Bibliotekssalen
”Nordisk ansvar for at fremme et
bæredygtigt miljø - hvad gør vi?”
Folketingsmedlem Bente Dahl vil
fortælle om de store bestræbelser, der udfoldes i Nordisk Råd på
miljøområdet.

[natúrligvís]
– færøsk/nordisk nutidskunst
Sophienholm 25. oktober – 14. december

Gasblusforedrag

Med [natúrligvís] er ti færøske og otte nordiske kunstnere blevet udfordret til at arbejde med og problematisere emnet "natur" fra alle tænkelige vinkler, fx samfundskritiske, tematiske, materialeeksperimenterende og ekspressive. Med omdrejningspunkt i udstillingens nordiske
samarbejde er de deltagende kunstnere blevet opfordret til at "presse"
kunst- og naturbegrebet, således at både kunstens og naturens brede
spektrum af muligheder bliver tilgodeset.
De deltagende kunstnere er: Fra Færøerne: Astrid Andreasen,
Fríða Brekku, Edward Fuglø, Zacharias Heinesen, Hansina Iversen,
Rannvá Kunoy, Oggi Lamhauge, Hans Pauli Olsen, Torbjørn Olsen,
Brandur Patursson. Fra Danmark: John Kørner, Jonas Hvid Søndergaard, Kassandra Wellendorf & Simon Løvind, Kathrine Ærtebjerg.
Fra Island: Anna Líndal. Fra Grønland: Julie Edel Hardenberg. Fra
Norge: Fredrik Raddum.
Udstillingen er arrangeret af Nordens
Hus på Færøerne i anledning af husets
25 års jubilæum. Udstillingens kataloguddyber temaet. Endvidere indeholder
det en præsentation af de deltagende
kunstnere samt fem digte – forfattet af
unge digtere fra de deltagende lande –
om samtidsmennesket og naturen.
Åbningstider: Tirsd.-sønd. kl. 11 - 17.
Torsdag kl. 11 - 20. Mandag lukket.
Omvisning søndage kl. 15.
Entré: Kr. 50, pensionister kr. 30.

Torsdag den 25. september var vi 52
nysgerrige tilhørere samlet i Chr.
Winthersalen i Kulturhuset for at opleve ”Smagsdommerne” Carsten Lunding og Claus Brandt vise os det nordiske køkkens særpræg. Vi blev belært om, at det nordiske køkken ikke
er et museumskøkken(!) Det er mad
tilberedt af nordiske råvarer med moderne metoder: Æblesaft frysedestilleret af danske æbler har således en
meget intensiv, skøn smag.
I løbet af aftenen blev vi ført gennem
smagsprincipperne, og vi fik små
smagsprøver på en hel middag, hvor
højdepunktet var langtidsstegt svineskank med smørstegte kartofler. Desserten var bondepige med slør med
smørristet revet rugbrød.
Det var en dejlig, inspirerende aften.

Kilde www.sophienholm.dk

Onsdag den 25. feb. kl. 19.30
i Bibliotekssalen.
”351 år efter.”
Hanne Sanders, som er historiker
ved Lunds Universitet vil give sit
syn på Skånes situation.
Tirsdag den 24. marts. kl. 19.30
i Bibliotekssalen.
”Havhingstens hjemrejse”.
Vi vover at følge op på sidste års
succes ved at lade Kristoffer Enggaard fra Vikingeskibsmuseet
komme og fortælle om besøget i
Irland og langskibets hjemrejse.
Generalforsamling.
Fredag d. 5. og lørdag d. 6. juni.
Årets bustur vil vi denne gang lade gå over to dage, så vi kan nå
over og kikke
på det dejlige
Blekinge.
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