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Busturen til Huseby og Vadstena 7. - 9. juni 
 

En blå bus fuld af syngende Norden-medlemmer drog under ledelse af Kirsten og Anders 
Nielsen ad Vadstena til i dejligt sommervejr. Undervejs fik vi ”lunch” på Huseby Bruk i 
Småland. Bagefter kunne vi kikke på den smukke park og de interessante udstillinger. 
I Vadstena ved Vätterns bred blev vi indlogeret på glimrende værelser på 
Vadstena Folkhögskola, som ligger på klosterområdet lige ved vandet. Ved 
middagen blev vi budt velkommen af medlemmer af den lokale Norden-
afdeling. Formanden, Ingegerd Lindaräng, førte ordet, dels i egen festligt 
klædte skikkelse, dels som selveste den hellige Birgitta i himmelblå kjole og 
hvidt fruelin. I den skønne sommeraften oplevede vi den særlige svenske 
poetiske tone i Bellmans sange og i digte af Verner von Heidenstam, hvis 
hus vi skimtede på den anden side af vigen. 
 Lørdag blev vi guidet rundt i det middelalderlige Vadstena og i det 
gamle kloster. Klostret blev oprettet af Sankt Birgitta i det kongelige palads 
fra 1200-tallet, det hus som byen har sit navn efter; Vaz-sten 'stenhuset ved 
vandet'. Også klosterkirken, som i størrelse og indretning ligner den 
birgittinske klosterkirke, Maribo Domkirke, fik vi god tid til at studere. Indimellem havde vi 
frikvarter og snusede rundt i byen på egen hånd. Vadstena er en hyggelig by med  lave 
huse og masser af haver. Den ældste del af rådhuset er fra 1400-tallet, og byens apotek 
ligger i et smukt træhus fra 1800-tallet. Der var rigtig lørdagsstemning i byens gader og på 
konditorierne. (Sidst på eftermiddagen havde flere af os lejlighed til at se prinsessebryllup i 
fjernsynet på højskolen.)  
 Om aftenen spiste vi middag i Restaurang Munkklostret i den hvælvede kapitelsal, hvis 
akustik var en gave til de sangglade, som ti badeværelser slået sammen(!) De modigste lod 
sig efter middagen føre ned i vinkældrene under kapitelsalen. Så tøffede vi hjem over de 
toppede brosten, enkelte pindsvin var også ude at tøffe. Aftenhimlen spejlede sig i Vättern, 
stadig rødmende på sin lysende blå baggrund. 
 Søndag formiddag gik vi via de middelalderlige bygninger Mårten Skinnares hus og 
bispegården gennem byen til Gustav Vasas slot i den anden ende af byen. Det mægtige 
renæssanceslot skulle være rammen om en operaforestilling, og i en af salene var tidligere 
operaforestillingers kostumer udstillet. Der var sågar mulighed for at prøve nogle af 
dragterne. Ingegerd mødte os i afskedsstunden med en sidste åndfuld poetisk recitation. - 

Så gik turen hjemad, en enkelt byge hældte lidt vand over os, der 
sad trygt og lunt i bussen, og vi følte os alle fyldt af spændende 
og bevægende oplevelser. Vi skylder Anders og Kirsten stor tak 
for en dejlig og veltilrettelagt tur. 

 Else Bojsen 
 

Bustur til Helsingborg til 
Fredriksdal frilandsmuseum,  
Lørdag 31. august kl. 9 -18 
 

Bustur til Helsingborgs charmerende frilandsmuseum, som er Europas største 
landskabsbotaniske have med haver til pryd og nytte, æblegårde, vilde enge, 
skovarealer og svenske landbohuse med dyrehold. Dertil gamle byhuse og 
stræder med åbne butikker og værksteder. - Vi bliver vist rundt af en guide, som 
taler tydeligt skandinavisk. Frokosten indtages i den lille cafe ved Herregården. - 
Der er fremkommeligt for gangbesværede. 
 

Afgang lørdag 31. aug. kl. 09.00 Jernbanepladsen, sydlige ende ved Invita. 
Pris: Medlemmer kr. 400 kr. Ikke-medlemmer kr. 450. Alle er velkomne! 
Tilmelding inden 25. august til Monica: 23208030 ell. munchmonica@gmail.com 

Det nye Nordatlanten Torsdag 26. sep. kl. 19.00  
 

Lektor Kirsten Thisted fra Københavns Universitet vil 
fortælle om’ et nyt nordisk projekt, som skal undersøge 
hvorledes de nordatlantiske folks identitet forandres på grund af 
selvstændighedsarbejde, klimaændringer og globalisering og om de nye 
fortællinger, som man skal til at udvikle. 
 

Det foregår på Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Mødet er gratis for foreningens medlemmer. Entre for andre kr. 50. 

Nordatlantens Brygge 
Torsdag 10. okt. kl. 15 - 17 
 

Bustur til det store kulturhus for kunst og 
design fra Grønland, Island og 
Færøerne. Se videre på side 2. 
 

Birgitta sidder også på byens kloakdæksler(!) 

MEDLEM find MEDLEM! 
Skaf nye medlemmer! Gør foreningen stærkere! 

Få en hvervegave for din indsats! Se side 3. 
 



 
  

Søndag 10 nov. kl. 13.00 
 

Nordiske bogens dag for 
Øresundsregionen på Kulturværftet i 
Helsingør.  
Det er 19. gang denne bogbegivenhed 
bliver afholdt. - Fem af Nordens mest 
aktuelle forfattere medvirker: Kim Leine fra 
Danmark, Ulla-Lena Lundberg fra Finland, 
Lars Mytting fra Norge og Lena Einhorn fra 
Sverige. Der vil være en dansk og en 
svensk programleder. Man kan træffe 
forfatterne og få signeret deres bøger. 
Det er Kulturværftet, Helsingør kommune 
og Foreningen Norden i Helsingør som 
står for arrangementet. 
 

Billetter fås på Kulturværftet i Helsingør 
(tlf. 49283770). Medlemmer kr. 115, andre  
kr. 165 
 Lis Knudsen in memoriam 

 

Det var med stor tristhed, at vi i 
lokalstyrelsen i juli måned modtog 
meddelelsen om, at Lis Knudsen er 
død. Lis var medlem af vor styrelse 
fra 2007. Vi vil savne hendes flid og 
hjælpsomhed i forbindelse med 
foreningens trivsel og hendes hele 
måde at være på, ikke mindst, at hun 
aldrig lagde skjul på, hvad hun 
mente, men sagde tingene lige ud. 
Vores tanker går til Lis` ægtefælle 
Henrik og hendes øvrige familie.  
Ære være Lis Knudsens minde. 
 

På styrelsens vegne  
 

Hanne Ekstrand  

1814 - 2014 
 

1814 blev et skæbneår for Norge og 
Danmark. Ved Kielerfreden i januar blev 
Frederik VI tvunget til at afgive sin 
suverænitet over Norge til den  svenske 
konge. Det var en katastrofe for Danmark, 
men et skridt på vejen til selvstændighed for 
Norge.  
I dette efterår og det kommende forår bliver 
der i denne anledning afholdt flere 
arrangementer i dansk-norske kredse. I vor 
forening vil vi markere begivenheden ved et 
foredrag i ugen med torsdag den 16. januar, 
som er 200-årsdagen for fredens 
underskrivelse. 

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 

Monica Munch Læsøvej 11 2800 Kgs. Lyngby 45 88 10 39 
Karsten Pharao Granhøjvej 5 2800 Kgs. Lyngby 29 28 65 91 
 

Nordisk gæstebud  
 

Den 22.3. var vi 58 Norden-venner samlet 
i Lindegården. Der var god stemning og  
velsmagende snitter fra Aamanns. Dertil 
kom et bevægende foredrag af Dorte 
Smedegaard om malerinden Emilie 
Demant Hatt. Vi hørte om hendes 
romantiske ungdomsaffære med 
komponisten Carl Nielsen, om hendes 
karriere som maler, om hendes store 
arbejde for at bevare samernes sprog og 
kultur og om hendes ægteskab med den 
tyskvenlige geograf Gudmund Hatt.	  	  
Det var en spændende fortælling og 
Dorte Smedegaard krydrede den med 
musikalske indslag, fællessang og gode 
dias af Emilies malerier. Alt i alt et 
foredrag som virkelig fortjener at blive 
oplevet flere andre steder. 

Monica Munch 

Nordatlantens Brygge med bus - Torsdag 10. okt. kl. 15 - 17 
 

Det 7000 m2 store pakhus, der i dag huser Nordatlantens Brygge, blev bygget i 
1766-67 af murermester J.C. Conradi. Huset ligger på Den Grønlandske Handels 
Plads, der i 200 år var det travle centrum for imperiet Danmarks samhandel med 
Færøerne, Finmarken, Island og især Grønland. I mere end 200 år blev tørfisk, 
saltede sild, hvaltran og skind losset og lagret her, inden varerne blev solgt videre 
ud i Europa. Mange grønlændere, islændinge, færinger og danskere er gennem 
tiden kommet sejlende til og fra denne vigtige plads. 
I dag er Nordatlantens Brygge et stort charmerende kulturhus for kunst og design 
fra Island, Færøerne og Grønland. (Huset rummer også stjernerestauranten Noma, 
men der skal vi ikke ind(!)) - Vi vil blive vist rundt og får 
fortalt om husets historie og om de forskellige 
udstillinger. Aktuelt er der udstillet glaskunst af Tróndur 
Patursson. 
 

Afgang torsdag 10. oktober kl. 14.20 fra 
Jernbanepladsen, sydlige ende ved Invita. Hjemkomst samme sted ca. 17.40. 
Pris: Medlemmer kr. 100 kr. Ikke-medlemmer kr. 150. Alle er velkomne! 
Tilmelding inden 1. oktober til Monica: 23208030 ell. munchmonica@gmail.com 

Hvervegaven 
 

For hver indmeldelse får du en keramik-
vase med svanemotiv. Den er 11 cm 
høj, og er designet og fremstillet af 
medlem af vor lokalforening Jeanne 
Gautier Rosen. 

Gør sådan 
 

Ø Tal med familie, venner og bekendte 
om at blive medlem af Norden.  

Ø Spørg det nye medlem, hvilken 
medlemsform, som ønskes. 
Medlemsformerne ses i kassen til 
højre. 

Ø Når du har fundet et nyt medlem,  
meddeler du det nye medlems navn, 
adresse og medlemsform til Anders 
Nielsen med et brev, på mail 
kiogan@webspeed.dk eller på telefon 
4588 4027. 

Ø Når vi har fået din meddelelse, sender 
vi det nye medlem et girokort. Man er 
først medlem, når man har betalt. 

Ø Når vi har modtaget meddelelse fra 
landskontoret om, at det nye medlem 
har betalt sender vi dig din 
hvervegave. 

Medlemsformer 2013/2014 
 

Personligt medlemskab    260 kr./år 
Husstandsmedlemsskab  340 kr./år 
Pensionistmedlemsskab  160 kr./år 
Pensionistpar     200 kr./år 

Nordisk biblioteksuge 
Mandag 11. november kl. 19 
Vi indleder Biblioteksugen her i 
kommunen med Skumringsaften på 
Flyglet. - Læs mere i næste nummer af 
bladet. 


