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Norden over samles man i Foreningerne Norden i dagene 
omkring den 23. marts for at fejre Nordens Dag. På den 
dag blev grunden lagt til efterkrigstidens nordiske 
samarbejde i Nordisk Råd med underskrivelsen af 
Helsingforsaftalen. I år foregår fejringen i vores 
forening 
torsdag den 24. marts kl. 18.00 - ca. 22 
i Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 
Maden vil atter i år blive leveret af Euro Kitch fra det 
kendte spisested Leonora på Frederiksborg Slot. 

Efter maden kommer den færøske danseforening 
Fótatraðk og danser for os og med os. 
Bent Thurmann sidder ved klaveret og spiller til de 
nordiske sange.  
 

Pris: Medlemmer kr. 180, ikke-medlemmer kr. 225. 
Prisen dækker mad og underholdning.  
Drikkevarer kan købes på stedet. 

 

Tilmelding til Anders Nielsen på tlf. 4588 4027 
eller på kiogan@webspeed.dk senest den 14. marts. 

 

Tag gerne gæster med! 

!

Nordisk Union? 
 

Ved professor Uffe Østergaards foredrag torsdag den 20. jan. fik vi en 
interessant gennemgang af, hvorfor de nordiske lande glimrende kan 
arbejde sammen kulturelt, men meget vanskeligere kan finde ud af det 
hårde politiske samarbejde. Baggrunden for foredraget var udgivelsen af 
den skånske diplomat og historiker Gunnar Wetterbergs bog om dannelse 
af en nordisk forbundsstat. Wetterbergs tese er, at når nu stormagterne 
efter 800 års indblanding endelig vil lade Norden være i fred, så skal vi se at 
få dannet et forbund, f.eks. som det man har i Schweiz. Det skal vi gøre for 
at få mere indflydelse i den globale verden. Uffe Østergaard syntes, at det 
er en god bog, hvor der argumenteres godt. Den sætter mange tanker i 
gang. Men realisering af ideen har lange udsigter. De historiske erfaringer 
deler vandene. 
RadioNorden på www.den2radio gengiver Uffe Østergaards foredrag. Det 
kan findes i arkivet for i ugen 30. jan. - 5. feb. 
Gunnar Wetterberg holdt foredrag i Odense den 25. jan. om ideen. Han kan 
også høres på RadioNorden. Se i arkivet for 5. -12. feb. 

Hvordan forstå svensk? 
Det belærte uddannelsesleder Lis Madsen os om den 22. feb. 
Indledningsvis fik vi at vide, at man ikke skal gøre sig forhåbning om at 
komme til at tale svensk(!) Men man kan lære sig nogle enkle regler, så det 
bliver muligt at tale sammen på hver sit sprog. Til disse regler hører de 
velkendte: Tal langsomt og tydeligt, overdriv konsonanterne, undgå de 
danske talord, brug fagter, sig tingene på flere måder. I en samtale bærer 
begge parter ansvaret for forståelsen. Men som danskere må vi nok 
erkende, at det oftest er os, der giver problemer med vores hurtige tale og 
unuancerede udtale.  
På et spørgsmål fra salen oplyste Lis Madsen, at hun kan spore en 
voksende interesse for deltagelse i projektet Sprogpiloterne. Der er 
venteliste til kurserne, hvor nabosprogslærere bliver uddannet til 
Sprogpiloter. 
Man kan lære mere om sprogpiloterne ved at klikke ind på deres 
hjemmeside www.sprogpiloter.dk. 
Lis Madsens Power-Point-billeder kan ses på www.norden-ltk.dk 
 



 

 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 
Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Kgs. Lyngby  
Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 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 

Karsten Pharao Granhøjvej 5 2800 Kgs. Lyngby 21 13 32 84 

Den finske ambassade   
onsdag 27. april, kl. 18.30 

Omegnskredsen, som er sammenslutnin-
gen af Nordenforeninger i København og 
omegn, har arrangeret besøg i den finske 
ambassade, Skt. Annæ plads 24.  
Bo Lindroos fra ambassaden vil fortælle, 
hvordan Finland vil varetage sin opgave 
som formand for Nordisk Ministerråd.  
Efter  foredraget afholder kredsen 
generalforsamling.  
Nærmere oplysninger hos Anders Nielsen. 
Tilmelding nødvendig inden 8. april til 
Flemming Thøgersen på e-mail 
flth@tdcadsl.dk. 

Ordinær generalforsamling 
I Foreningen NORDENs  

lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk 
blev afholdt på Stadsbiblioteket 

tirsdag den 22. Februar kl. 21.30 
 

Der var 22 medlemmer til stede. 
Næstformand Anders Nielsen aflagde 
beretning i Hanne Ekstrands fravær. Jens 
Hermansen fremlagde regnskabet, som 
viste et underskud på kr. 11.199,45. Det 
skyldtes hovedsageligt et uvarslet bortfald 
af det kommunale tilskud på kr. 10.000. 
Underskuddet dækkes af formuen.  

Lis Knudsen, Kirsten Hermansen og 
Tage Christensen blev genvalgt.  Karsten 
Pharao blev nyvalgt. 

Til revisorer genvalgtes Poul Andersen 
og Keld Fenger. 

Ved styrelsesmødet den 1. marts 
konstituerede styrelsen sig som vist i 
skemaet nederst på siden.  

Bustur til det historiske Bohuslen 
fredag 13. – søndag 15. maj 

 

Som base for turen har vi valgt den lille by Kungälv ved Nordre elv nord for 
Göteborg. Kungälv ligger ”midt i Norden”, forstået på den måde, at byen var 
grænseby mellem Norge, Sverige og Danmark indtil 13. august 1645, da 
Danmark pantsatte Halland ved freden i Brømsebro. I denne by med den 
nordiske baggrund skal vi bo på Den Nordiske Folkehøjskole, som blev oprettet 
i 1947. Skolen ligger meget smukt på et bjerg med udsigt til Bohus fæstning, 
som blev opført af nordmænd og danskere som værn mod svenskerne. Da 
Bohuslen blev svensk 1658, begyndte svenskerne opførelsen af fæstningen 
Carlsten i Marstrand som værn mod danskere og nordmænd. Det lykkedes dog 
danskerne at erobre fæstningen to gange. Anden gang var det Tordenskjold, 
der i 1719 ved list fik kommandanten til at overgive sig. Marstrand er i dag en 
pittoresk lille by præget af lystsejlads og turisme. Den ligger på en ø, som man 
skal sejles over til. 
 

På vejen til Kungälv skal vi se udstillingen for byggeriet af tunnelen under 
Hallandsåsen. Vel ankommen til Kungälv skal vi bl.a. ”indtage” Bohus fæstning 
og vandre i det idylliske Kungälv. Vi skal sejles over til Marstrand, hvor vi skal se 
den smukke by og den bastante fæstning. Der bliver foredrag om Den Nordiske 
Folkehøjskoles interessante tilblivelseshistorie.  
 

Turen starter fredag den 13. maj kl. 9.30 fra Jernbanepladsen, Kgs. Lyngby. Vi 
er tilbage samme sted søndag den 15. maj ca. kl. 18.  
 

Pris: 2150 kr. i delt dobbeltværelse, 2400 kr. i enkeltværelse.  
Prisen omfatter transport i luksusbus, overnatning, alle måltider og entréer. 
Besøget  i fæstningerne vil være vanskeligt for gangbesværede. 
 

Tilmelding senest 11. april til Anders på tlf. 4588 4027, kiogan@webspeed.dk  
eller til Monica Munch, tlf. 4588 1039, munchmonica@gmail.com.  
Efter tilmeldingen vil man modtage et brev med anvisning på betalingen. 
 

Vel mødt, 
 

Kirsten og Anders Nielsen  Tag gerne gæster med! 

Bustur til Gønge Herred 
lørdag 7. maj 

Øresundssamarbejdet, som er samarbejde 
mellem Nordenforeninger i Skåne og på 
Sjælland, arrangerer en bustur til Östra 
Göinge for både sjællændere og 
skåninger. Man skal besøge kunstslottet 
Wanås og Hovdala slot. Turen starter fra 
Hamntorget i Helsingborg kl. 9.00. Man 
kan nå det med et tog fra København H kl. 
7.29.  
Pris: DKK 485. Nærmere oplysninger hos 
Anders Nielsen. 
Tilmelding snarest  til 3834 1178 eller på 
susanne@norden-kbh.dk. 

Bladet på e-mail? 
Vil du have bladet sendt med en e-mail? 
Du får det straks, når det er færdigt, og 
foreningen sparer portoen, som stiger igen 
den 1. april. Send dit navn og e-mail-
adresse på norden.ltk@gmail.com. 
 

Du kommer så også med i påmindelses-
tjenesten, som sender dig en mail få dage 
før hvert arrangement. 
 

Tage Christensen 
Webmaster 

Skumringsaften 2011 
Den nordiske biblioteksuge indledes  med 
skumringsaften mandag den 14. november 
2011 kl. 19.00 på Flyglet i Stadsbiblioteket. 


