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Finnebørn i Danmark 
Mandag den 11. september kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen 
 

Vi fortsætter markeringen af Finlands 100-års jubilæum som 
selvstændig nation. Trine Daimi Kalliomäki, som er forkvinde for 
foreningen Finnebørn i Danmark og selv 
”andengenerationsfinnebarn”, fortæller historien om de finske 
børn, der blev evakueret fra Finland under 2. verdenskrig. Mange 
kom til Danmark, og nogle blev der efter krigen. 
Se mere side 2 

Skumringsaften 
Mandag den 13. november kl. 19.00 
Den første aften i den nordiske biblioteksuge holder Stadsbiblioteket og Foreningen 
NORDEN, traditionen tro, skumringsarrangement. 
Se mere side 3 

Finlandstema på Jægersborg Bibliotek 
Finland 100 år: en rejse gennem krig og fred. Torsdag d. 9. november kl. 18.30 

Finsk filmaften: Manden uden fortid. Onsdag d. 15. november kl. 18.30 

Alvar Aalto: Finsk verdensklasse. Tirsdag d. 21. november kl. 19 

Finsk filmaften: Betonnatten. Onsdag d. 22. november kl. 18.30 

Finsk filmaften: Den bedste dag i Olli Mäkis liv. Onsdag d. 29. november kl. 18.30 
Gratis adgang til alle arrangementer, men man skal tilmelde sig på hjemmesi-
den genbib.dk. 

Der kommer en morgen med et rødere skær 
Onsdag den 22. november kl. 19.00 
Efterårssæsonens sidste arrangement er en musisk forestilling om længsel, et ord-
løst skuespil indrammet af vokalmusik, udført af en finlandssvensk kunstnergruppe. 
Stadsbiblioteket og foreningen er fælles om arrangementet. 
Se bagsiden. 
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Der kommer en morgen med et rødere skær 
En forestilling om længsel 
Onsdag den 22. november kl. 19.00 
Stadsbiblioteket og Foreningen NORDEN får i 
anledning af Finlands 100-års jubilæum som 
selvstændig nation besøg af en finlandssvensk 
kunstnergruppe, som vil fremføre en brændende 
aktuel forestilling om en ung kvindes længsel. 
Gruppen, som selv har skabt forestillingen, be-
står af skuespiller Kajsa Ek, baryton Robert 
Näse og pianist Pia Leppänen. De optræder 
sammen med et stort stykke hvidt, knitrende pa-
pir i et ordløst skuespil indrammet af vokal-
musik. Stykket giver krop til al slags længsel; 
den finske melankoli og længsel pibler frem, 
men der findes også håb. De tre unge artister vil formidle hele længslens spektrum 
og gennem kunsten få os til at forstå os selv som mennesker.  
Forestillingen varer godt en time. 
 

Det foregår i bibliotekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Foreningen NORDENs medlemmer har gratis adgang. 
Adgang for andre 50 kr.; billetter købes ved indgangen. 

Rundt om Oluf Høst 
Mandag den 16. oktober kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen 
 

Tidligere forstander for Bornholms Højskole Lillian 
Hjorth-Westh, som er en fascinerende foredrags-
holder, fortæller om Oluf Høsts liv og virke. Fore-
draget er ikke en analyse af malerierne, men handler 
om mennesket, maleren og Gudhjemboen Oluf 
Høst. 

Se mere side 2 

http://genbib.dk/


Hjemmeside, adresser og telefonnumre 
Lokalafdelingens hjemmeside finder du 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. 
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Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Lyngby 45880325   22203325 

Anders Nielsen, næstformand Hjortekærbakken 7 2800 Lyngby 45884027   30504191 

Kirsten Hermansen, kasserer Kulsviervænget 3 2800 Lyngby 45886139   26246139  

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Lyngby 45882598    21657476 

Kjeld Kristensen, redaktør Torsvang 24 2800 Lyngby 45887235    20581295 

Hanne Mibak, styrelsesmedl. Nybrovej 250 2800 Lyngby 45884664    23310837 

Finnebørn i Danmark 

Mandag den 11. september kl. 19.00 
100-året for Finlands selvstændighed, som fejres her i 
2017, har for flere institutioner været en kærkommen 
lejlighed til at sætte fokus på finnebørn i Danmark. 
Mottoet for Finlands 100 års-fejring er ”sammen”, og 
er der noget, der bringer Finland og Danmark sam-
men, så er det de finnebørn, der har rødder i Finland, 
men er opvokset som danskere. Finnebørnene er 
krigsbørn fra Finland, som kom til Danmark under 
Vinterkrigen og Fortsættelseskrigen i Finland, hvor 
Rusland angreb sin nabo. I årene 1939-1944 evaku-
erede man ca. 75.000 finske børn til Sverige, Norge 
og Danmark for at beskytte dem mod krigen og for at 
give dem bedre ernæring og boligforhold. Der kom ca. 

4000 finnebørn til Danmark. Ca. 400 af dem blev i Danmark efter krigen. De, der 
blev, er blevet optaget i samfundet som danskere – for manges vedkommende uden 
opmærksomhed på de finske rødder. For andre har det dog været vigtigt at ved-
kende sig de finske rødder og søge fællesskabet i foreningen Finnebørn i Danmark, 
som i år fejrer 25 års-jubilæum. Foreningens forkvinde, Trine Daimi Kalliomäki, som 
selv er ”andengenerationsfinnebarn”, kommer på besøg og fortæller finnebørnenes 
historie. Den er et lille, men menneskeligt bevægende kapitel i den store historie om 
2. verdenskrig i Norden. 
 

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

Skumringsaften 
Mandag den 13. november kl. 19.00 
 

Den første aften i den nordiske biblioteksuge, uge 46, holder Stadsbiblioteket og 
Foreningen NORDEN, traditionen tro, skumringsarrangement. Denne aften samles 
folk i tusindvis på biblioteker i Norden og Baltikum for at lytte til nordiske fortæl-
linger. Årets tema er Øer i Norden. Den tekst, der bliver læst op, stammer fra bo-
gen Is af den finlandssvenske forfatter Ulla-Lena Lundberg. Det er en smuk, tragisk 
og meget nordisk roman om kirke, knofedt og kærlighed: En ung præst og hans lille 
familie kommer i 1946 til Ålandsøernes yderste skærgård, hvor han har fået em-
bede. Han kommer godt i gang med arbejdet, indtil der indtræffer en tragedie. 
Bibliotekar Johanne Pasgaard læser højt for os. Vi skal også synge nordiske san-
ge. Der bliver budt på et glas vin. 
 

Det foregår på  Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade  28. 
Der er gratis adgang. 

Rundt om Oluf Høst 
Mandag den 16. oktober kl. 19.00 
Bornholm, Gudhjem og maleren Oluf Høst 
hænger nøje sammen. Motiverne i hans eks-
pressionistiske malerier er hentet fra Born-
holm. – Tidligere forstander for Bornholms 
Højskole Lillian Hjorth-Westh fortæller om 
Oluf Høsts liv og virke. Foredraget er ikke en 
analyse af malerierne, men handler om men-
nesket, maleren og Gudhjemboen Oluf Høst, 
hans virke og betydning fra hans fødsel i Svaneke i marts 1884 til hans død i Gud-
hjem i maj 1966. Derfor hedder foredraget også ”Rundt om Oluf Høst”. Lillian Hjorth-
Westh er en fascinerende foredragsholder, der er i stand til uden brug af tekniske 
hjælpemidler – bortset fra en højttaler – at tryllebinde tilhørerne. Foredragsholderen 
formår at levendegøre stoffet på en så fantastisk vis, at man som tilhører føler, at 
man har oplevet det hele selv. 
Foredraget foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 
Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Sommertur til Skåne 
Lørdag d. 10. juni afholdt foreningen en vel-
lykket bustur til Skåne. Omkring Ystad besøgte 
vi nogle af egnens danske herregårde – danske, 
fordi de stammer fra middelalderen, hvor Skåne 
jo hørte til Danmark. På billedet er selskabet 
samlet foran Svaneholm. Foto: Anders Nielsen, 
som også var turens guide. Der var 42 
deltagere.  Foreningen vil også i fremtiden 
arrangere ture og rejser til steder af nordisk inte-
resse. 

http://lyngby.foreningen-norden.dk

