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Besøget i Jónshús  
Den 21. januar deltog 33 medlemmer af lokalfor-
eningen i et spændende møde i det islandske kul-
turhus på Øster Voldgade. Husets bestyrer, Jon R. 
Runolfsson, fortalte om huset og om frihedsfor-
kæmperen Jón Sigurðsson. (Jon R.’s indlæg kan 
høres i uddrag på Den2Radio.) 
Svafa Þórhallsdóttir sang en afdeling islandske 
sange, meget smukt, akkompagneret af  Steinunn 
Halldórsdóttir.  
Der blev serveret kaffe og man beså mindestuerne 
for Jón Sigurðsson og hustruen Ingibjörg.  
En meget spændende aften. 

Hvorfor Norden? 
Tanker efter Karsten Pharaos foredrag 

Karsten Pharao, som redigerer RadioNorden på Den2Radio talte ved med-
lemsmødet den 22. februar for 27 Norden-medlemmer.  

KP fremhævede blandt meget andet den enestående nordiske børnelitte-
ratur. Pippi Langstrømpe, Emil fra Lønneberg, Mummintroldene, Folk og 
Røvere i Kardemomme by osv. er alle skrevet i H.C. Andersens ånd. De er 
unikke for Norden i deres humor og i deres femhævelse af børns rettighe-
der og ligestilling. Bøgerne fremhæver de bløde værdier, som Norden er 
kendt for ude i verden. De bør efter KP’s mening kunne udnyttes bedre til at 
”sælge” Norden. 

I diskussionen fremhævede Olaf Klonteig, at nok er der mange ligheds-
punkter, men det er i forskellighederne, at de nordiske folk kan inspirere 
hinanden. 

KP beklagede tendensen til at mange, særligt unge, taler engelsk til folk 
fra de andre nordiske lande. Hertil bemærkede undertegnede i diskussio-
nen, at det er nødvendigt at tale engelsk også i nordiske sammenhænge, 
hvis man vil gøre sig forståeligt over for finner, islændinge og grønlændere 
med deres særlige nationale sprog.    Anders Nielsen 

RadioNorden kan høres over internettet på www.den2radio.dk. 
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Nordisk Gæstebud 
Musik, sang, taler og snak i gode venners lag. 

Kom og vær med til at fejre Nordens dag. 
De nordiske lækkerier bliver leveret fra Euro Kitch, 
kendt fra spisestedet Leonora på Frederiksborg 
Slot, og godt kendt i vor forening fra jubilæet i 
2005. I løbet af aftenen vil  

Kjeld Koplev causere om nordisk mad.  
Gæstebuddet holdes hvert år i de nordiske lande på 
”Nordens dag”, den 23. marts. På den dag i 1962 blev 
grunden lagt for det nordiske samarbejde i Nordisk 
Råd med underskrivelsen af Helsingforsaftalen.  
 

Det foregår i Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 

tirsdag den 23. marts kl. 18.00 - ca. 22.00 
Pris: Medlemmer kr. 150, ikke-medlemmer kr. 200. 
Drikkevarer kan medbringes eller købes på stedet. 
Beløbet medbringes i en kuvert med navn på. 
Tilmelding til Anders Nielsen på tlf. 45 88 40 27  
eller på kiogan@webspeed.dk senest den 11. marts. 
 Tag gerne gæster med! OBS! 



BUSTUR TIL SÖDERÅSEN 
Lørdag den 5. juni kl. 9 - 18 

 

I år går busturen til Söderåsen og egnen deromkring. Söderåsen (eller Søn-
deråsen) strækker sig i retning fra nordvest til sydøst, 25 km øst for Lands-
krona. På Söderåsen, vest for landevejen mellem Röstånga og Skäralid, 
ligger en af Sveriges første nationalparker. Parken omfatter bl.a. den pragt-
fulde ravine (kløft) ved Kopparhatten og naturskolen ved Skäralid. Her vil vi 
holde en pause, så der bliver lejlighed til at 
gå en tur, kort eller lang, i det dejlige områ-
de. - Egnen omkring åsen er rig på store 
herregårde, bl.a. de slotte, hvor Tycho Brahe 
voksede op. Vi vil også opspore et af de go-
de gæstgiverier, hvor vi kan spise ”lunch”.  
 

Pris: Kr. 450 inkl. al fortæring.  
Betaling i bussen i konvolut med navn på. 
 

Mødetid og -sted: Lørdag den 5. juni kl. 9.00 
ved Lyngby rådhus. 
Hjemkomst samme sted ca. kl. 18. 

 

Tilmelding senest 21. maj til Anders Nielsen  
på tlf. 45 88 40 27 eller på mail kiogan@webspeed.dk.  

 

Kjeld Koplev er vores gæst ved Det Nordiske 
Gæstebud den 23 marts. Her vil han causere om 
Nordisk Mad. Kjeld Koplev er både kok, journalist og 
forfatter. Han har udgivet en lang række bøger og 
romaner for både unge og voksne. Hans seneste 
roman fra 2008 om en jødisk flygtningedrengs 
skæbne i Sverige er baseret på selvbiografiske op-
levelser. Koplev er mest kendt for sin mangeårige 
medvirken i Danmarks Radio, hvor han også kan 
høres for tiden hver lørdag på P1 i udsendelsen 
Koplevs køkken. 

Søen ved Skäralid. 

Øresundsbron 10 år  
Øresundsbron blev indviet den 1. juli 2000. Dermed blev den fysiske forbindelse 
mellem de to dele af Øresundsregionen en realitet, så udviklingen i regionen for 
alvor kunne tage fart. Man kan se omtale af de mange arrangementer i anledning af 
jubilæet på Øresundsbrons hjemmeside. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 
Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby  

Anders Nielsen, næstfor- Hjortekærbakken 7 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 40 27 

Kirsten Hermansen, kasse- Kulsviervænget 3 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 61 39 
Tage Christensen, web- Nybro Vænge 29 2800 Kgs. Lyngby 45 88 25 98 
Lis Knudsen, PR Argentinavej 6 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 39 42 
Monica Munch Læsøvej 11 2800 Kgs. Lyngby 45 88 10 39 

Ordinær generalforsamling 
i Foreningen NORDENs  

lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk 
blev afholdt på Stadsbiblioteket 

Mandag den 22. februar ca. kl. 21, 
(efter foredraget Hvorfor Norden). 

 

Der var 26 medlemmer til stede. 
 

Formand Hanne Ekstrand aflagde 
beretning. 
Regnskab for 2009 blev fremlagt. 
Foreningens økonomi er god. 
Hanne Ekstrand, Anders Nielsen og 
Monica Munch blev genvalgt til sty-
relsen.  
Til revisorer valgtes Poul Andersen 
og Kjeld Fenger. 

 

Ved det konstituerende møde 
umiddelbart efter generalforsamlin-
gen konstituerede styrelsen sig som 
vist i skemaet nederst på siden. 

Medlemsservice 
Husk, at du kan 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 

Rejse i Finland 
Forfatteren Morten Sørensen vil fortæl-
le om en rejse i Finland.  
Det foregår i Fuglevad Mølle tirsdag 
den 20. april kl. 19. Arrangør er For-
eningen Nordens Københavns Omegns 
Kreds. Efter foredraget holdes kred-
sens generalforsamling. 
 

Bustur i Nordsjælland  
Den 8. maj  afholdes som fælles arran-
gement mellem foreningerne Norden i 
Skåne og på Sjælland en bustur fra 
Helsingør til J F Willumsens museum i 
Frederikssund, Skuldelev kro, Selsø 
slot, Esrom Møllegård og retur til Hel-
singør. Tag med og træf skånske ven-
ner. - Prisen for turen er kr. 400. 
Tilmelding til Susanne Prip Madsen, tlf. 
39 62 34 95. 

 
Rejse til Litauen 

 

Ivan Vium arrangerer en tur til Litauen i 
dagene 4. - 9. juli. Der vil blive to dage i 
hovedstaden Vilnius og tre dage i kul-
turbyen Kaunas. Programmet er tæt 
besat med kulturelle oplevelser. 
Prisen med hotel, morgenmad, aftens-
mad, transport og entreer bliver kr. 
2.850 + kr. 250 for enkeltværelse. Hertil 
kommer flyrejsen, som man selv bestil-
ler. I skrivende stund er prisen ca. kr. 
900, men jo nærmere man kommer kan 
prisen stige op til kr. 1.800.  
Få detaljeret program hos 
Ivan Vium på telefon 28 24 86 23. 


