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Sigrid Undset på Schæffergården 
 

Det skønne Schæffergården i Jægersborg var i 
forsommeren en betagende ramme om en kabaret 
om Sigrid Undsets barndom og ungdom.  I ord og 
toner gav den norske skuespillerinde Kristi Kinsar-
vik et frisk billede af Norges store, kvindelige dig-
ter. Vi fulgte Sigrid Undset fra hun kom til verden i 
morfar Gyths hus i Kalundborg i 1882. Hun flyttede 
til Oslo hvor hendes norske far var ansat på uni-
versitet som arkæolog. Han døde af sclerose, da 
Sigrid var 11 år; hun læste højt for ham af Nials 
saga på hans lange sygeleje. Sigrids ungdommeli-
ge digtning og tanker om livet blev levendegjort af 

både hendes senere biografi og af hendes lange breve til penneveninden i 
Malmø.  Sigrid digtede næsten altid; men hun tog tidligt en handelsskole-
eksamen og arbejdede derefter som sekretær for at hjælpe sin fattige mor 
og sine to mindre søstre. Sigrid prøvede flere gange at blive afvist af for-
læggere, inden hun omsider debuterede i 1907 med romanen ”Fru Marta 
Oulie”.  
 Kristi  Kinsarvik havde sat melodi til Sigrid Undsets digte og sang 
dem smukt akkompagneret af Øystein Johnsen på flugabone. 
 Schæffergården ejes af Fondet for Dansk-Norsk Samarbejde. Den er 
et besøg værd. Den gamle park, 1700-tals bygningen, de smagfulde dan-
ske snedkermøbler, billederne på væggene og restauranten er en ypperlig 
oplevelse i sig selv.  

Monica Munch   

Medlemsservice 
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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Besøg i Den Norske Kirke 
 

Onsdag d. 8. september kl. 19.00 
 

Kong Haakons Kirke, også kaldet Den Norske Kir-
ke, er opført i 1958 til minde om Kong Haakon VII ef-
ter 50 års regeringstid i Norge. Kirken fungerer som 
norsk kulturcenter i København. Der er cafe og læse-
sal og der foregår en masse. Ved besøget vil vi få en 
rundvisning i Kirken, drikke kaffe og smage norske 
vafler(!) 
 

Det foregår i Den Norske Kirke, Ved Mønten 9, Kø-
benhavn S. Transport: De der ikke tager egen bil mødes på perronen 
på Lyngby Station kl. 18.20 og tager linie E til Nørreport. Derfra metro til 
Christianshavns torv ankomst 18.42. Derfra er der ca. 8 min. at gå. 
 

Tilmelding senest 1. sep. til Monica Munch på telefon 45 88 10 39 eller  
23 20 80 30 eller på mail munchmonica@gmail.com 
Arrangementet er gratis for medlemmer. Entre for andre kr. 50. 

Minister for Nordisk Samarbejde  

Karen Ellemann 
 Nordisk samarbejde  

- hvorhen og hvorfor? 
torsdag d. 7. oktober kl. 19.00 

Danmark har i år formandskabet for Nordisk Ministerråd. 
Karen Ellemann vil fortælle om arbejdet i rådet og hvilke 
visioner, der ligger i regeringens program, som har titlen Norden i fremdrift. 
Man kan læse om programmet på hjemmesiden norden2010.dk 
Det foregår i Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, Lyngby. 
 

Der er gratis adgang for alle. 

mailto:norden.ltk@gmail.com


 

Egnen omkring Söderåsen 
lige øst for Landskrona var målet for 
busturen lørdag 
den 5. juni. Vi var 

44 deltagere.  
Formiddagskaf-
fen blev indtaget i 
Fricks spettkak-
bageri, hvor vi 

smagte denne 
skånske speciali-
tet. 
   

I parken ved  
Tomarps kungs-
gård så vi storke! 

 

Nordisk Gæstebud 
82 medlemmer af lokalforenin-
gen med gæster var med til at 
afholde Nordisk Gæstebud i 
Lindegården den 23. marts. Vi 
fik dejlig nordisk mad, Kjeld 
Koplev causerede, og vi sang 
nordiske sange.  

Hvem vil med til Lapland i 2012? 
 

Foreningen har fra Granada Kulturrejser fået et tilbud om at deltage i 
en rejse til Lapland i sommeren 2012. Det bliver en rejse af 11 dages 
varighed med fly til Kiruna og rundrejse i bus til Karasjok, Alta og 
Tromsø. Rejsen vil sætte fokus på den samiske kultur og bl.a. be-
skæftige sig med samernes håndværk, religion, rensdyrdrift, littera-
tur, mad, sprog og livsvilkår i dag. Granada har truffet aftale med 
højskolelærerne Gurli Buch-Hansen og Jesper Moesbøl om at lede 
rejsen. De har et grundigt kendskab til samiske forhold og gode per-
sonlige kontakter i området.  
 Prisen vil blive lige under kr. 17.000 per person med halvpensi-
on i dobbeltværelse. 
 Kirsten og jeg kan godt tænke os at tage med. Men af hensyn til 
planlægningen er det nødvendigt at vide, hvor stor interessen er 
blandt lokalforeningens medlemmer. Send os en melding hvis I er 
interesseret i turen. På dette tidspunkt er en sådan tilkendegivelse 
naturligvis uforpligtende.  Skriv til kiogan@webspeed.dk 

eller ring 4588 4027  
 

Kirsten og  
Anders Nielsen 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby  

Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 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 

Lis Knudsen, PR Argentinavej 6 2800 Kgs.  Lyngby 45 88 39 42 

Monica Munch Læsøvej 11 2800 Kgs. Lyngby 45 88 10 39 

Nordisk Råds litteraturpris 

blev i år tildelt den finske forfatter Sofi 
Oksanen  for hendes skildring af Sov-
jets besættelse af Estland og kvinde-
undertrykkelse i romanen 
”Puhdistus”, ”renselse”. 

Nordisk musikfestival 8.-
11. september i København 
 

Den store nordiske festival for ny 
kompositionsmusik vender på fire dage op og ned på de rammer, vi normalt 
forbinder med klassisk musik og ny kompositionsmusik. 10. september afhol-
des en storslået skolekoncert i DR’s Koncertsal med mere end 3000 børn, 
som vil opleve den musik, de har arbejdet med i undervisningen.  
 Se programmet www.nordicmusicdays2010.org .  

Skumringsaften 
 

Mandag 8. november kl. 19.00 
Flyglet, Stadsbiblioteket,  
i samarbejde med bibliote-
ket. Skumringsaftenen ligger 
i begyndelsen af den nordi-
ske biblioteksuge. Bibliote-
ket arbejder på at få arran-
geret en forfatteraften også. 

Forår 2011 
 

 

Torsdag 20. januar kl. 19.00 
Skandinaviske unioner 
Foredrag ved professor Uffe 
Østergaard. 
 
Uge 8 
Vi arbejder på at arrangere en 
aften om, hvordan danskere kan 
snakke med svenskere. 
Generalforsamling 
 
Torsdag 24. marts kl. 18.00 
Nordisk gæstebud i Lindegården 
Med færødans og fællessang. 
 
Fredag 13.- søndag 15. maj 
Bustur til Den nordiske højskole i 
Kungälv med besøg på fæstnin-
gerne Bohus og Marstrand. 

Nordisk Råds Musikpris   
gik til den norske komponist og pro-
fessor Lasse Thoresen for vokalvær-
ket Opus 42. Temaet for Nordisk 
Råds Musikpris 2010 var et ’Aktuelt 
musikværk, hvor alle udøvere bærer 
sin egen stemme’. 
Hele 13 værker konkurrerede i år om 
den prestigefyldte pris, heriblandt 
danskerne Hans Abrahamsen, Lyng-
by og Simon Steen-Andersen.  
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