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KulturNetværket  

i Lyngby-Taarbæk Kommune 
har fået en hjemmeside, hvor 
man kan se annoncer for aktuel-
le kulturelle arrangementer i 
kommunen, inklusive Foreningen 
NORDENs.  - Klik ind på  

www.kulturnetværket.dk  

SAMNORDISK  
PENSIONÄRSKULTUR 

er et netværk som hvert år arrange-
rer seminarer på skift i de nordiske 
lande. Netværkets formål er at ud-
brede kendskabet til de nordiske 
landes kultur, natur og samfundsliv. 
Man kan kalde det en parallel orga-
nisation til foreningen Norden. Vi 
har fået organisationen anbefalet af 
et par af  vore medlemmer.  
Se videre på 

http://samnordisk.com/ 

BØGER 
 

Nordisk Råds  
Litteraturpris 2008 blev 
tildelt danske Naja Marie Aidt for 
værket Bavian (2006). 
Det hedder i begrundelsen: ”De 15 
noveller i Bavian tager udgangs-
punkt i en verden, der til forveksling 
ligner hverdagen. Naja Marie Aidt 
skriver i en yndefuld og ildevarslen-
de realisme, der trækker virkelighe-
dens undertoner op, så man mær-
ker, at hverdagen hviler på et myce-
lium af mulige katastrofer.” 
 

Naja Marie Aidt er født i 1963 og debu-
terede i 1991 med digtsamlingen "Så 
længe jeg er ung". Hun har skrevet 8 
digtsamlinger, 3 novellesamlinger, en 
spillefilm og en række skuespil. Hun 
indtager en meget fremstående plads i 
sin generation af danske forfattere. 

Centrum för Danmarksstudier  
er et tværfagligt samarbejde ved Lunds Universitet. Centret vil bidrage til at 
sætte fokus på det danske, som det kan ses fra en svensk horisont og vil 
opmuntre til videnskabelige jævnførelse mellem de to lande. Centret har ud-
givet en lang række bøger om grænseproblematikken, både historisk og i 
nutiden. Blandt andet har man udgivet ”Skåne i Danmark”, en Danmarkshi-
storie frem til 1658 set fra den skånske horisont. Hanne Sanders foredrag 
den 25. feb. vil være baseret på bogen ”Efter Roskildefreden 1658 - Skåne-
landskapen och Sverige i krig och fred”.  
Hele bogserien kan ses på hjemmesiden http://www.hist.lu.se/dkstud/ 
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Alle forårets møder foregår i  

Bibliotekssalen  
Stadsbiblioteket,  
Lyngby Hovedgade 28. 
 

Tag gerne gæster med! 
 

Møderne er gratis for med-
lemmer af NORDEN i Lyng-
by-Taarbæk.  
Entre for andre kr. 50. 

 

 
 

 
 
 

Tirsdag d 24. mar. kl. 19.30 
Vikingetidens langskib 

vender hjem igen.  
Generalforsamling. 

Se side 3. 

 

Nordisk ansvar for at fremme et 
bæredygtigt miljø -  
hvad gør vi? 
 

Folketingsmedlem 
Bente Dahl (R) vil give 
sin vision for, hvorle-
des miljøbeskyttelsen 
kan fremmes gennem 
international indsats 
med udgangspunkt i 
Nordisk Råds arbejde. 
 
Se videre side 2. 

Fra Østdanmark til Sydsverige 
350 + 1 år efter Roskildefreden 
 

Docent, centerleder Hanne Sanders fra 
Centrum for Danmarksstudier ved Lunds 
Universitet vil give os sit syn på, hvorledes 
det gik til da Østdanmark blev Sydsverige. 
Her er mindre snapha-
nekrig og mere vægt 
på, hvorledes 
”almindelige menne-
sker” havde det. 
 

Foredraget holdes på 
dansk. 
 

Se videre side 2. 

Onsdag d. 21. jan. kl. 19.30 

Onsdag d. 25. feb. kl. 19.30 

Fredag 5. - lørdag 6. juni.  
Bustur til Blekinge.  

OBS! TILMELDING!  
Se side 3. 



Nordisk ansvar for at fremme et bæredygtigt miljø - 
Hvad gør vi?  

 

Onsdag d. 21. jan. kl. 19.30 i Bibliotekssalen får vi besøg af norden-
ordfører for det radikale venstre, Bente Dahl. Hun sidder i Nordisk Råd 
og er  der lige blevet valgt som formand for Midtengruppen, som består 
af alle de liberale partier i Norden.  
 

Bente Dahl siger: Jeg er glad og stolt over at blive valgt som formand for 
Midtengruppen. Jeg ser Nordisk Råd som en del af den nordlige dimen-
sion i EU, og derfor vil jeg arbejde for at styrke samarbejdet mellem EU 
og Nordisk Råd. Netop det internationale samarbejde er noget, vi foku-
serer meget på i Midtengruppen. Derfor har vi lavet et arbejdsprogram, 

der skal fokusere på at forbedre og effektivisere samarbejds-
relationerne med Europa-Parlamentet. 
 

Bente Dahl fremhæver miljøindsatsen som en mærkesag og 
et område, hvor det internationale samarbejde er vejen til 
holdbare løsninger. 
 

Foredragsholderen tager sin guitar med og har lovet at spille 
for til nordiske sange. 

Fra Østdanmark til Sydsverige 
350 + 1 år efter Roskildefreden  

 

Onsdag d. 25. feb. kl. 19.30 i Bibliotekssalen 
 

Docent Hanne Sanders fra Centrum för Danmarksstudier 
ved Lunds Universitet vil give os sit syn på, hvorledes det gik 
til, da Skånelandene fik en ny konge, som boede langt borte, 
og som gerne ville have trofaste undersåtter i sin udsatte 
provins.  
 

Hanne Sanders er historiker, og hun baserer sit foredrag på 
den nyeste forskning, som bl.a. tildeler snaphanerne en min-
dre rolle end vi er vant til at høre på denne side af sundet. I 
stedet følger hun almindelige mennesker og myndighedsper-
soner i deres stræben efter at skabe en fredelig integration af 
skåningerne i det nye store Sverige. 
 

I 2008 blev der sagt og skrevet meget om Skåne og Dan-
mark i anledning af 350-året for Roskildefreden. Hanne San-
ders vil samle op på de mange synspunkter og føre os frem 
til dagens situation. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kongens Lyngby  

Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Kongens Lyngby 4588 4027 

Kirsten Hermansen, kasserer. Kulsviervænget 3 2800 Kongens Lyngby 4588 6139 

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Kongens Lyngby 4588 2598 

Lis Knudsen, PR Argentinavej 6 2800 Kongens Lyngby 4588 3942 

Havhingsten fra Glendalough 
Vikingetidens langskib vender tilbage  
 

Tirsdag d. 24. mar. kl. 19.30  
 

Havhingsten vendte i sommeren 2008 tilbage 
til Roskilde efter triumftoget til Dublin. I marts 
sidste år fortalte en af de moderne vikinger, 
Kristoffer Enggaard, om udturen. Det var så 
spændende, at vi har vovet at forsøge at gen-
tage succesen. Vi har fået Kristoffer til at komme og fortælle om hjemrejsen 
og om, hvad man får ud af sådan et projekt. 

Bustur til Blekinge 
Fredag 5. - lørdag 6. juni 

”Blekinge er som et koncentrat af Sverige tilsat dansk 
historie, krydret med europæisk fællesskab og deko-
reret med eksotisk frodig vegetation.” Sådan lyder det 
i turistreklamen, og det kan vi skrive under på. Vi vil 
gerne vise vore medlemmer dette dejlige landskab 
med Christian 4.’s Christianopel ude på østkysten, 
Ronnebys Brunnspark, som er Sveriges smukkeste 
park, de svenske kongers krigshavne Karlshamn og 
Karlskrona og en natur som veksler mellem sletteland 
og vilde bjergformationer i en charmerende blanding. 
Hertil kommer gamle kirker og industrimiljøer.  
 

Al denne herlighed kan imidlertid ikke nås på en dag, så derfor har vi 
for første gang kastet os ud i en tur over to dage. 
Tid: Fredag den 5. juni kl. 9 - lørdag 6. juni kl. 19. 
Pris for transport i luksusbus, overnatning, entreer og alle måltider: 
I dobbeltværelse kr. 1.450, i enkeltværelse kr. 1.600.  
Af hensyn til indlogeringen må vi bede om en  

forhåndstilmelding på telefon 45 88 40 27 inden den 15. februar. 
 

Kirsten og Anders Nielsen 


