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Hvad gemmer sig bag isen? 
Torsdag den 19. januar kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen 

Sidste års Grønlandstema slutter med maringeologen  
Naja Mikkelsen, der bl.a. ud fra egne opdagelsesrejser vil fortælle 
om, hvad der gemmer sig bag isen i Arktis, og hvorledes klimafor-
andringerne har åbnet for nye aktiviteter, fx sejlads i farvande, 
som før var dækket af is.  
Se mere side 2. 

Finland 1917 –  
Selvstændigheden og hvad der fulgte 
Onsdag den 22. februar kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen 

Finland blev selvstændigt den 6. december 1917. Professor emeri-
tus Uffe Østergaard vil fortælle om baggrunden for selvstændighe-
den, om borgerkrigen mellem de ”røde” og de ”hvide” og om krige-
ne med Rusland i 1939-1944, før landet blev et ”normalt” nordisk 
land.  
Se mere side 2. 

Nordens Dag 
Torsdag den 23. marts kl. 19.15 i Lindegaarden 

Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med sange af Bellman 

og god mad fra Frøken Friis.  

Se mere om arrangementet side 3. 

 

Sommertur til Skåne 

Lørdag den 10. juni 
 

Svaneholm, Tosterup, Bollerup, Marsvins-
holm, Krageholm er navne på nogle af Skå-
nes over 100 herregårde. Mange af gårdene 
er beskrevet medrivende og detaljeret af hi-
storikeren Niels Peter Stilling i 3. bind af vær-
ket ”Danmarks Herregårde”, som udkom i 
2016. Bogen har været inspiration for som-
merens bustur, som går til egnen omkring 
Ystad. Her skal vi besøge nogle af de histo-
risk og bygningsmæssigt mest seværdige 
godser og deres smukke parker. Blandt andet skal vi se Svaneholm (se billedet), 
hvis ældste dele stammer fra middelalderen. Det var her landbrugsomlægningen 
begyndte i Skåne i 1780’erne. 

Det endelige program vil være færdigt først i april. Det vil bliver sendt ud med vo-
res mailservice og lagt på hjemmesiden. Det kan også fås ved henvendelse til 
Anders Nielsen.  

Turen starter med bus fra Jernbanepladsen ved Invita lørdag den 10. juni kl. 9.00. 
Vi er tilbage i Lyngby ca. kl. 19. 
 

Pris: 600 kr. for medlemmer, 650 kr. for gæster. Prisen omfatter bustransporten, 
kaffe, frokost og entréer. 

 

 
Tilmelding senest 20. maj til Anders Nielsen 
på telefon 30 50 41 91 eller på 
kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er 
modtaget, indsættes betalingen på forenin-
gens konto i Danske Bank,1551 6795889. 
 
 

OBS! På grund af ID-kontrollen ved indrejse 
til Sverige skal alle deltagere medbringe gyl-
digt pas eller kørekort. Hallen på Bollerup 

Sommertur til Skåne 
Lørdag den 10. juni 
Forårssæsonens sidste arrangement er en bustur til Skåne, hvor vi på egnen omkring 

Ystad skal besøge nogle herregårde, som man har lov at kalde danske. 

Se bagsiden. 
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Finland 1917 — 
Selvstændigheden og hvad der fulgte 
 

Onsdag den 22. februar kl. 19.00 
 

Aftenens foredragsholder er professor emeritus 
Uffe Østergaard. Finland blev selvstændigt i de-
cember 1917 som resultat af revolutionen i Rus-
land. Men landet måtte gennem en forbitret bor-
gerkrig mellem de ”røde” og de ”hvide” og en 
hårdhændet politisk konfrontation, før landet efter 
vinterkrigen mod Sovjetunionen 1939-40 og fort-
sættelseskrigen 1941-44 blev et ”normalt” nordisk 
land, om end i skyggen af Sovjetunionen, hvilket 
har givet anledning til begrebet ”finlandisering” om betinget neutralitet. Baggrun-
den for Finlands blodige historie er 700 år som svensk provins. 1809 erobrede 
Rusland det østlige Sverige og oprettede den finske stat med den russiske tsar 
som storhertug. Finlænderne valgte at blive finner i en situation, hvor de ikke kun-
ne forblive svenske og ikke ville være russere. Således opstod den tosprogede 
finlandske nation i 1900-tallet, der fik sin selvstændighed for hundrede år siden. 

Efter pausen er der generalforsamling. Se næste side. 

Foredraget foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Ny hjemmeside og nye telefonnumre 
Lokalafdelingen har fået ny hjemmeside. Du finder den på adressen 
http://lyngby.foreningen-norden.dk. Webmaster e-mail: norden.ltk@gmail.com. 
Desuden finder du i opstillingen nedenfor både fastnetnummer og mobilnummer til 
telefonisk kontakt med styrelsens medlemmer. 

Nordens Dag 

Torsdag den 23. marts kl. 19.15 

Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med spisning og mu-
sik. Underholdningen leveres af en trio, der består af kirke- og kulturmedarbejder  
Ida Bugge, sangeren Karsten Mach og akkompagnatøren Henrik Søgaard. Det bli-
ver et program med Bellman-sange, bl.a. Fredmans epistler og sange. Serveringen 
er god mad fra Frøken Friis med kaffe bagefter. 

Arrangementet foregår i Lindegaarden, Høstvej 8. 
Pris for deltagelse: 200 kr. for medlemmer, 250 kr. for gæster. Tilmelding senest den 
16. marts til Anders Nielsen på mobil 30504191 eller på kiogan@webspeed.dk. 
Når tilmeldingen er modtaget og bekræftet, indsættes beløbet på foreningens konto i 
Danske Bank, 1551 6795889. 
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Hvad gemmer sig bag isen? 
 

Torsdag den 19. januar kl. 19.00 

Aftenens foredragsholder er maringeolog, senior-
forsker Naja Mikkelsen, De Nationale Undersøgel-
ser for Danmark og Grønland (GEUS). Hun arbej-
der med klimaforskning i Arktis og har deltaget i 
mange maringeologiske togter i Stillehavet, Det 
Indiske Ocean, Atlanterhavet, de kystnære områ-
der omkring Grønland og med isbrydere i Det Ark-

tiske Ocean. Hun har mange års erfaring fra feltarbejde i Grønland  og har deltaget 
i feltarbejde fra lejre placeret på havisen i Det Arktiske Ocean. For blot 100 år siden 
var der stadig ukendte og uudforskede områder i Arktis. Det fik eventyrere og opda-
gelsesrejsende til at drage nordpå for, på farefulde ekspeditioner, at undersøge, 
hvad der gemte sig bag den ufremkommelige is. Med globaliseringen og de igang-
værende klimaforandringer har dette ændret sig radikalt. I dag er så godt som alle 
områder kendt og overvåget, og hele klodens øjne hviler på Arktis, hvor klimaforan-
dringerne har åbnet for nye aktiviteter, herunder minedrift og sejlads i områder, der 
før var dækket af is. 
Mødet foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28.  
Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Ordinær generalforsamling 

 

i Foreningen NORDENS afdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune afholdes 
i Bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 
onsdag den 22. februar kl. ca. 21 efter foredraget om Finland. 
 

Dagsorden efter vedtægterne 
 

Formandens beretning ledsages af et billedshow over årets gang i foreningen. 
Kirsten Hermansen og Tage Christensen er på valg. De er villige til genvalg. 
Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen frem-

sendes skriftligt, evt. pr. mail, til formanden senest den 15. februar. 

http://lyngby.foreningen-norden.dk
mailto:klogan@webspeed.dk

