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NORDEN
Ålaboderne - Landskrona - Vallåkra
Bustur lørdag d. 3. september

Turen går til et enestående smukt landskab med masser af
kultur lige på den anden side af Øresund. Vi tager med
færgen til Helsingborg og kører til det bakkede landskab
mellem Ålaboderne og Glumslöv. Her boede en af Skånes
populære forfattere Gabriel Jönsson det meste af sit liv. Her skrev han bl.a. den
kendte vise ”Flicka från Backafall”. Den skal vi synge.
Vi drikker kaffe ved Örenäs med de høje strandskrænter med udsigt mod Ven og
Sjælland og med en stor åben langdysse fra broncealderen. Turen går videre
gennem den meget særprægede fiskerby Borstahusen ad
en lille snoet vej ind i Landskrona.
Landskrona fik sine stadsprivilegier af Erik af Pommern
i 1413. Det var en vigtig handelsby i middelalderen, og den
spillede også en vigtig rolle i de dansk-svenske krige. I
1559 gav Christian III ordre til at bygge en fæstning,
Citadellet. Den er i dag flot restaureret og er byens mest
markante bygning. Nu er der museum og hemslöjdsbutik.
Op ad citadellets volde ligger et smukt kolonihaveområde
med Nordens eneste kolonihavemuseum. På kavaleripladsen ligger Landskrona
Museum som bl.a. fortæller om Selma Lagerlöf, der som ung lærerinde arbejdede i
Landskrona. Det var her hun skrev Gösta Berlings Saga, som gjorde hende berømt.
Holger Danske ligger ifølge det skånske sagn begravet på Rönneberga bakke. Vi
skal naturligvis standse her og kikke på gravhøjen, hvor der også er en pragtfuld
udsigt til Danmark. Vi slutter på den gamle Vallåkra stentøjsfabrik, som ligger i
Rååens dybe ådal. Fabrikken er stadig aktiv med moderne kunstnere. Leret henter
man i baghaven. Der er også en cafe med en rislende bæk lige nedenunder.
Vel mødt,
Anders Nielsen og Monica Munch
Pris: Kr. 350 inkl. al fortæring.
Mødetid og -sted: Lørdag d. 3. sep. kl. 9.00 foran Lyngby Rådhus.
Hjemkomst samme sted ca. kl. 17.30.
Tilmelding senest d. 26. aug. til Anders Nielsen
på telefon 45 88 40 27 eller på kiogan@webspeed.dk

Tag gerne gæster med!
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Bustur til Ålaboderne og Landskrona
Lørdag d. 3. september
Øresunds østkyst med Landskrona, Glumslöv,
Ålaboderne, det hele er så tæt på og dog så
ukendt for de fleste af os danskere. Det vil
foreningen give mulighed for at råde bod på
med denne tur. Vi skal opleve både den
smukke natur, de historiske bygninger og det
aktive kulturliv på Skånes vestkyst.
Tilmelding senest 26. august.
Se beskrivelsen på bagsiden.

Besøg i den svenske kirke
Torsdag den 22. sep. kl. 19.00
Den svenske kirke, Gustafkirken, er rammen
om en stor del af det svenske kulturliv i
København. Vi har fået arrangeret et besøg i
den flotte bygning.
Tilmelding senest d. 16. sep.
Se beskrivelsen på side 2.

Svenskere i Lyngby
Lokalhistorie på Friboeshvile
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Stadsarkivar Jeppe Tønsberg vil fortælle om
det svenske indslag i Lyngby-Taarbæks
befolkning.
Se beskrivelsen side 2.

Besøg i den svenske kirke
Torsdag den 22. sep. kl. 19.00
Den svenske kirke, Gustafskirken, kunne i
juni måned fejre 100 års jubilæum med
besøg af både den danske og svenske
dronning. Kirken har mange aktiviteter blandt
svenskere i København. Den er ligeledes
velbesøgt af københavnere, i særdeleshed
når der er koncerter og julebasar.
Vi bliver taget imod af formanden for kirkerådet Barbro La Cour, (som er
Lyngbyborger). Hun vil fortælle og vise rundt. Sammen med frivillige vil hun
servere kaffe og te med bullar.
Mødetid og -sted: Kirken ligger ved Kastellets voldgrav over for Østerport station
på Folke Bernadottes Alle 4, 2100 Kbh. Ø. Vi mødes kl. 19.00.
Der vil blive mulighed for at køre sammen med S-tog fra Lyngby station, hvor de
der vil det, mødes kl. 18.30.
Pris: Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entré for andre kr. 50.
Tilmelding senest d. 16. sep. til Anders Nielsen
på telefon 45 88 40 27 eller på kiogan@webspeed.dk

Busturen til Bohuslen d. 13. - 15.
maj samlede 40 deltagere til en dejlig
oplevelse af livet på den nordiske
folkehøjskole i Kungälv, fortidens
nødvendige fæstningsværker og den
bohuslenske natur. En særlig
oplevelse var besøget i Kungälvs
kirke, som er Sveriges ældste
trækirke.
Bladet på e-mail?

Svenskere i Lyngby

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

Lokalhistorie på Friboeshvile
Onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Der var rigtigt mange svenske vævepiger i
Brede og svenske smede på Raadvad. Det
er derfor, vi i Lyngby-Taarbæk har navne
som Tångberg, Tjäder, Ljungström osv.
Mon det er derfor at vejen ud til Raadvad
hedder Svenskevej? Der var også skånske arbejdere med til at grave
fæstningskanalen. Dette og meget mere vil stadsarkivar Jeppe Tønsberg fortælle
os om.
Det sker på kommunens lokalhistoriske arkiv Friboeshvile, Lyngby Hovedgade 2.
Der vil være adgang til Friboeshvile fra kl. 18, således at man kan se på huset og
samlingerne inden mødet.
Mødet er gratis for foreningens medlemmer.
Entré for andre kr. 50.
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Kommende arrangementer
Mandag den 14. november kl. 19
Den nordiske biblioteksuge indledes
med skumringsaften på Flyglet i
Stadsbiblioteket.
Torsdag den 17. november kl. 19
Nordisk forfatteraften på biblioteket.

2012
Tirsdag den 24. januar kl. 19 er der
foredrag af Kirsten Hastrup om Knud
Rasmussen. Det foregår i
Christianskirkens lokaler.

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

Torsdag den 23. februar kl. 19
er der generalforsamling og nordisk
viseaften med Per Warming. Det
foregår også i Christianskirkens
lokaler.

Tage Christensen
Webmaster

Fredag den 23. marts kl. 18 er der
Nordisk Gæstebud i Lindegården.
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