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Nordisk Gæstebud 

med Bodil Heister 
 

I år er det 40 år siden, at aftalen om Nordisk Råd blev 
underskrevet i Helsingfors. Dette runde jubilæum fejrer 
vi - samtidigt med mange andre afdelinger Norden over - 
fredag den 23. marts kl. 18.00 - ca. 22 
i Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Lyngby 

 

Maden fra det nordiske køkken vil i år blive leveret af 
Aamanns anmelderroste etablissement på Østerbro. 

Efter maden kommer komponisten, 
musikeren og entertaineren Bodil 
Heister og underholder med et program 
med nordiske sange, og vi skal også selv 
synge med.  
 

Pris: Medlemmer kr. 200, gæster kr. 250. 
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 16. marts. 

 
 

Tag gerne gæster med! 

!

Knud Rasmussen 

Professor Kirsten Hastrup gav os en stor oplevelse, da 
hun fortalte om polarforskeren Knud 
Rasmussen tirsdag den 24. januar. 
Kirsten Hastrup fortalte levende om, 
hvorledes Knud Rasmussen kunne 
organisere kolonilivet, bl.a. ved at sælge 
sælskind (det var dengang), arrangere 
rejser og selv gennemføre dem. Den 5. Thuleekspedition gik fra 
Grønland til Canada og Alaska og varede 3 år. Han nåede at få 
stor anerkendelse, bl.a. med en æresdoktortitel ved Københavns 
universitet. Men han døde tidligt, slidt op af rejsernes strabadser. 

Norden i Verden 

Uffe Østergaard besøgte os den 25.2. Han sidder i en 
nordisk arbejdsgruppe, der beskæftiger sig med ”den 
nordiske model”. Østergaard foretrækker at kalde det ”den 
nordiske samfundsorden”, fordi ”model” antyder, at det er 
resultatet af en bevidst planlægning, mens det, set med hans 
øjne, snarere er resultatet af en historisk udvikling, som ingen 
har kunnet forudse. 

Uffe Østergaard ser en linje tilbage til reformationen og den protestantiske 
arbejdsetik, lutherdommens idé om menigheden som den afgørende kerne i 
religionen, og dermed den civile organisation omkring sognene. Senere kom 
gårdmandsbevægelser, vækkelsesbevægelser og arbejderbevægelsen – alt 
sammen som forløbere for den velfærdsstat, som fik lagt grundstenen i 1891 med 
indførelsen af aldersrenten. 

De øvrige nordiske lande har lignende modeller. De nordiske lande har også det 
til fælles, at de er rent lutheranske lande, og at de er relativt små og homogene 
lande. Hos os er der udviklet en stor grad af kompromisvilje i det politiske liv (med 
direkte linje tilbage til menighedsråd og foreningslivet i øvrigt), en stor grad af 
økonomisk og social lighed, en høj grad af ligestilling mellem kønnene og en stor 
vilje til at betale skat til det fælles bedste. 

De nordiske lande vil gerne ud i verden og fremme ”vores model”.  Det er svært, 
fordi de forudsætninger, der dannede vore samfund, ikke rigtig findes andre steder. 
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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 

Kredsmøde i 
Københavns omegnskreds 
onsdag 27. april, kl. 19.30 

Det årlige kredsmøde for Københavns 
omegnskreds foregår i år i Borgernes 
hus, Søborg Hovedgade 79, Søborg. 
Man arbejder på at få en kendt 
politiker til at komme. Når programmet 
er klart kan det læses på 
www.norden-ltk.dk 

Ordinær generalforsamling 
I Foreningen NORDENs  

lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk 
blev afholdt i Christianskirkens 

sognegård 
torsdag den 23. Februar kl. 21.00 

 

Der var 32 medlemmer til stede. 
Formand Hanne Ekstrand aflagde beretning 
ledsaget af en billedkavalkade over 
begivenhederne i 2011. Jens Hermansen 
fremlagde regnskabet, som viste et 
overskud på kr. 3.580,72.  

Hanne Ekstrand, Monica Munch og 
Anders Nielsen blev genvalgt. 

Til revisorer genvalgtes Poul Andersen 
og Keld Fenger. 

Ved styrelsesmødet umiddelbart efter 
generalforsamlingen konstituerede styrelsen 
sig som vist i skemaet nederst på siden.  

 

Forårsturen går til Østerlen, det østligste landskab i Skåne. Vi kører mod Ystad 
og drikker kaffe ved Mossbystrand ved Østersøens bred. Dagens hovedmål er 
middelalderborgen Glimmingehus, hvor vi regner med at spise ”lunch”. Vi kører 
videre langs østkysten til St. Olofs kirke, opkaldt efter Norges konge Olav den 
Hellige. Eftermiddagskaffen indtager vi på et særligt sted, inden vi kører vestpå 
igen. Vi kører forbi Vombsøen og over Rommeleåsen, inden vi tager hjem over 
Øresundsbron.  
 

Turen starter lørdag den 2. juni kl. 9.00 fra Lyngby Torv, foran Rådhuset. Vi er 
tilbage samme sted ca. kl. 19. Turen op i Glimmingehus vil være vanskelig for 
gangbesværede.  
 

Pris: 480 kr. for medlemmer, 530 kr. for gæster. Medbring beløbet i bussen i en 
konvolut med navn på. Prisen omfatter transport i luksusbus, frokost, kaffe og 
entréer.  
 

Tilmelding senest 21. maj til Anders på tlf. 4588 4027, kiogan@webspeed.dk.  
 

Vel mødt,                Kirsten og Anders Nielsen 
 
 

Tag gerne gæster med! 

Citat - Kirsten Hastrup om det 
grønlandske folk: ” Hvis man ser godt 
efter, vil man kunne se et nordisk 
letsind, som knytter sig til 
sommertiden,  og en levendegørelse 
af et folk, som har ligget i dvale og 
tungsind det meste af vinteren.  Så 
lys og mørke går igen i et 
stemningsskift i de kunstneriske 
udtryk,  som jeg synes er meget 
markant.”  

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 

Bustur til det skønne 
Skåne 

 
Lørdag den 2. juni 

 

Hvervekampagnen fortsætter 
MEDLEM find MEDLEM! 

 

Den nordiske ide er så god, at der er 
flere, som bør få kendskab til den! 
Alle lokalforeningens medlemmer er 
opfordret til at skaffe nye medlemmer! 
Du får en hvervegave for din indsats! 
Gaven er to Svanekrus for hver 
indmeldelse. Se hvorledes man skal 
gøre i blad nr. 2011:4 og 2012:1. 

Hvis man gik glip af Kirsten Hastrups 
foredrag om Knud Rasmussen og hans 
tid, så kan man få noget af det gennem 
det interview, som RadioNorden bringer 
med hende i uge 9. Gå ind på nettet på  
www.den2radio.dk. Radioen bringer hver 
uge indslag om nordiske emner. 


