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Det nordiske blir forsømt i skolen
Jeg er norsk og har i mange år arbeidet sammen med dansker og
svensker uten særlige problem med å bli forstått. I dag er det
annerledes. Særlig de unge forstår ikke hverandre i Norden.
Ungdommens Nordiske Råd har vedtatt å innføre engelsk som
arbeidsspråk for at de kan forstå, hva de andre sier.
Skolen har plikt til å gi kunnskap om nabospråkene, men den regel er
blitt neglisjert.
Bevisstheten om det nordiske er gått tilbake i de senere år. Når lederen
i ungdomsrådet sier at språket kun er en måte å kommunisere på, er
det uttrykk for en fattig språkforståelse. Våre morsmål er kulturbærere,
også av vår felles nordiske kultur, og det er vel dette kulturelle
fellesskap rådet skal styrke.
Foreningen Norden bør derfor sende en kraftig oppfordring til
myndighetene om at skolene respekterer deklarasjonen om å styrke
kunnskapen om nabospråkene.
Olav Klonteig
Læsøvej 11, 2800 Lyngby.

Det islandske kulturhus, Jónshús,
er opkaldt efter frihedsforkæmperen Jón Sigurðsson.
Det blev åbnet i 1970 og fungerer som forsamlingshus for Islændinge i København. Der er et bibliotek og mindeudstilling om Jón Sigurðsson og hustruen
Ingibjörg. Der er kontor for Studenterforeningen, Islandsk Forening i København, den islandske menighed i København samt ambassadepræsten.
Huset ejes af Altinget. Grosserer Carl Sæmundsen
forærede i 1967 huset til Altinget til minde om Jón Sigurðsson og hustruen, som boede i huset fra 1852 til
de døde i 1879.
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Besøg i det islandske kulturhus
Jónshús
Torsdag den 21. januar kl. 19.30
Vi vil blive informeret om huset, dets historie og funktion.
Vi skal se mindeudstillingen om Jón Sigurðsson og høre
om selvstændighedskampen. Til ære for os er der arrangeret en lille koncert, hvor vi skal høre islandske sange
fremført af operasangerinden Svafa Þórhallsdóttir akkompagneret af Steinunn Halldórsdóttir. Der bliver serveret kaffe og vafler undervejs.
Det foregår i Jónshus, Øster Voldgade 12, Kbh. K.
Der vil være samlet afgang med S-tog fra Lyngby station, perronen mod
København, kl. 18.50.
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50.
Tilmelding (af hensyn til serveringen) på tlf. 45 88 25 98 eller på mail
norden.ltk@gmail.com, senest 16. januar.
Se også bagsiden.

Hvorfor Norden?
Mandag den 22. februar kl. 19.00
Karsten Pharao, redaktør af det ugentlige nordiske magasin på internetradioen Den 2. Radio. - RadioNorden
fremmer den nordiske forståelse på en ny og forfriskende måde. Ved oprettelsen af RadioNorden har Karsten Pharao været igennem alt om, hvorfor
Norden skal stå sammen og om, hvordan vi i Norden kan berige hverandre.
Det er resumeret i klummen på side 2, og det vil blive uddybet i foredraget.
Efter foredraget afholdes lokalforeningens ordinære Generalforsamling
med dagsorden efter vedtægterne (se side 3).
Det foregår i Bibliotekssalen Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50.

Hvorfor Norden?
Karsten Pharao,
redaktør af RadioNorden på D2R
Hvis det kun handlede om historien, de
”gamle bånd”, vores fælles fortid, indbyrdes krige, handelsmæssige og kulturelle
udvekslinger siden vikingetiden osv. så
var der nok ikke så meget for Norden at
bygge fremadrettet på i globaliseringens
tidsalder. Men der er heldigvis meget,
der peger frem.
Det siges om svenskerne, at de går
ind i internationalt arbejde med det mål
at gøre hele verden til ét stort Sverige. At
det mål skal nås, er der nok ingen overhængende fare for, men de nordiske
velfærdssamfund har da noget at byde
på: En model for trygt civilt samvær, lige
adgang til sociale og kulturelle goder,
rimelig regulering af arbejdsmarkedet, et
uafhængigt justitsvæsen, ytringsfrihed –
og ikke mindst et fintmasket netværk af
alskens foreninger og græsrodsbevægelser, på sin vis det livsvigtige kit i et borgerligt demokrati. Alt det findes også i
vekslende grader i andre vestlige lande,
men for det første er Norden kommet ret
ukompromitteret ud af det 20. århundrede, for det andet lader det til at vi kan
enes bedre end så mange andre nabolande og finde fælles fodslag. Så der er
begrundet håb om, at verden faktisk vil
lytte til os, når vi optræder samlet.
Den seneste tid har vist, at de nordiske lande inden for områder som ren
energi, klima, sikkerhedspolitik og bekæmpelse af menneskehandel faktisk er
i stand til at formulere en fælles politik,
som kan præsenteres for resten af Europa. Dermed kan vi som nordiske borgere
med overbevisning tro på, at vi kan præge udviklingen, selvom vi er et lille hjørne
i verden.
I Norden har vi mulighed for at forstå
hinanden med et minimum af anstrengelser. Jeg sporer en stigende interesse for
hinandens kultur fx på litteraturens og

filmens område. Hvis en islandsk roman
udkommer i 2. oplag vil bogens bagside
være spækket med citater fra positive
anmeldelser i danske aviser. Ny norsk og
svensk litteratur nyder stor opmærksomhed i Danmark (det gælder ikke bare
krimierne), og hvis man har set den debat, som Lars von Triers ”Antichrist” har
forårsaget i det øvrige Norden, vil man
som ”nordist” føle sig stærkt opmuntret.
Med RadioNorden ønsker vi at bidrage til en udvikling, vi allerede ser tegne
sig. Det er vores håb, at vi med dette
tiltag kan fremme den nordiske interesse
og forståelse. Med reportager, interviews, anmeldelser og debatindlæg, litteratur og musik vil vi vise, at der både er
bredde og variationer i det nordiske liv,
men også meget fælles i forhold til samlende værdier og traditioner for løsning af
samfundsproblemer - og så dette udefinerlige ”noget”, som man kan kalde en
”nordisk tone”, som kan have med lyset
og naturen at gøre, og som i hvert fald
kan få os til at føle, at vi inden for rammerne af Norden deler en række livsvilkår og måder at opleve verden på. Alt
sammen erfaringer for det enkelte menneske, som et fællesskab kan bygge
videre på.
En internetradio er kan høres overalt,
hvor der er adgang til internettet, dvs. at
RadioNorden, kan høres i hele Norden –
og der tales både dansk, svensk og
norsk i udsendelserne. Programmet
dækker kultur- og samfundsforhold i de
fem nordiske lande og tre selvstyreområder. Det er ambitionen også at skele lidt
til de tre baltiske lande. Alt sammen for
at gøre os opmærksomme på, at vi har
mulighed for at forstå hinanden og se
nabolandenes kulturer som en pragtfuld,
lettilgængelig udvidelse af
vores egen nationale kultur.

www.den2radio.dk

Nordisk Gæstebud

Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 23. marts kl.
18.00

i Foreningen NORDENs
lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk
afholdes på Stadsbiblioteket
Mandag den 22. februar ca. kl. 21,

I år tilslutter vi os i lokalforeningen det
fællesnordiske initiativ, Nordisk Gæstebud, som er en fest med nordisk
mad, nordiske madtraditioner, viser og
underholdning. Gæstebuddet er et
samnordisk projekt inden for Foreningerne Norden og afholdes hvert år i de
nordiske lande på ”Nordens dag” den
23.marts. På den dag i 1962 blev
grunden lagt for det officielle nordiske
samarbejde med underskrivelsen af
Helsingforsaftalen.
Det er Foreningerne Norden i hele
Norden, som arrangerer ”Nordisk gæstebud” som en forårsaktivitet, på
samme måde som efterårets aktivitet
er ”Skumringstid
Vi har lånt Lindegården og er ved at
forberede en spændende aften, bl.a.
har vi fået Kjeld Koplev til at komme
og causere om nordisk mad.

(efter foredraget Hvorfor Norden).
Dagsorden efter vedtægterne.
Formand Hanne Ekstrand aflægger
beretning, og bogholderen gennemgår årsregnskabet.
Hanne Ekstrand, Anders Nielsen
og Monica Munch er på valg og er
villige til genvalg.
Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt til
formanden senest den
14. februar.
Foreningen byder på et
glas vin, som kan nydes,
mens man bivåner om
tingene går rigtigt til.

Medlemsservice

Sæt x ved 23. marts
Lørdag 5. juni Bustur til Skåne
ved Anders Nielsen.
OBS! Flyttet fra den 29. maj.

Husk, at du kan at få en påmindelse
om lokalforeningens arrangementer
på E-mail eller SMS. Send dit navn
og E-mail adresse til
norden.ltk@gmail.com,
eller meddel os dit telefonnummer.
Tage Christensen,
webmaster
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