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Nordens Dag 
Fredag den 23. marts kl.18.00 
Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med spisning og med 
alvorlig sjov ved tidl. generalsekretær for Danmarks Delegation til Nordisk Råd  Hen-
rik Hagemann, der taler om "Alvor og sjov fra mere end 50 år i det nordiske samar-
bejde”. 
Serveringen er god mad fra Frøken Friis med kaffe bagefter. 
Arrangementet foregår i Lindegaarden, Peter Lunds Vej 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. 

Legebarn, frihedskæmper eller et ensomt lille dyr i 
skoven? 
Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen 
Cand.phil., litteraturanmelder Liselotte Wiemer fortæller 
om den verdensberømte svenske børnebogsforfatter 
Astrid Lindgrens liv og forfatterskab. Se mere side 2 

Sommertur til Sydsjælland “Da Sverige var fjenden” 
Lørdag den 9. juni 
Foreningens sommertur er i mange år gået til Skåne, hvor vi har set på slotte og bor-
ge med minder fra forgangne ufredelige tider. I år vil vi se på minder fra disse tider 
på denne side af Øresund på Sjællands østkyst. På vejen derned har vi udsigt fra 
bussen over Køge bugt, hvor de  svenske og danske flåder er stødt sammen. Vi skal 
vises rundt på  Danmarks ældste bevarede borganlæg, slottet Gjorslev på Stevns, 
bygget af roskildebispen Peder Jensen Lodehat, Kalmarunionens arkitekt. Der var 
indkvarteret en rytterhær under Frederik IV, som værn mod svenskerne. Vi kører 
gennem det smukke Stevns ned til Jungshoved, den lille halvø sydvest for Præstø, 
hvor gøngehøvdingen Svend Poulsen drev sit spil mod svenskerne. Jungshoved er 
kendt fra Carit Etlars nationalromantiske bøger om gøngernes bedrifter. Vi skal høre 
om, hvor meget holdt der er i de fantastiske historier.  
Det endelige program vil være færdigt midt i april. Det bliver lagt på vores hjemme-
side og sendt ud med vor mailservice. Det kan også fås ved henvendelse til Anders 
Nielsen. 

Turen starter med bus fra Jernbanepladsen, turistbusparkeringen i den sydlige ende, 
lørdag den 9. juni kl. 9.00. Vi er tilbage i Lyngby ca. kl. 18.00. 

Pris: 600 kr. for medlemmer, 650 kr. for gæster. Prisen omfatter bustransporten, 
rundvisning på Gjorslev og Jungshoved, frokost og kaffe.  

Heftig og begejstret 
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 
på Stadsbiblioteket, Bibliotekssalen 

Billedet her viser en gruppe sangere fra mandskoret 
i den lille by  Berlevåg i det allernordligste Norge. 
Koret optræder i den prisbelønnede dokumentarfilm 
Heftig og begejstret, som vi skal se ved dette arran-
gement. — Efter pausen er der generalforsamling.  
Se mere side 2-3 

Nordens Dag 
Fredag den 23. marts kl. 18.00 i Lindegaarden 
Igen i år kan vi fejre Nordens Dag på selve dagen. Det gør vi med med spisning 
og med alvorlig sjov ved tidl. generalsekretær Henrik Hagemann. 
Se bagsiden. 

Sommertur til Sydsjælland “Da Sverige var fjenden” 
Lørdag den 9. juni 
Forårssæsonens sidste arrangement er en bustur til Sydsjælland, hvor vi skal  besø-
ge steder med tilknytning til fordums ufredelige tider med fjendskab mellem Danmark 
og Sverige, bl.a. Gjorslev Slot på Stevns og gøngernes Jungshoved. 
Se bagsiden  
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Styrelsen 2017-2018, fra venstre: Tage Christensen, Kirsten Hermansen, Anders 
Nielsen, Hanne Ekstrand, Kjeld Kristensen og Hanne Mibak. 

Hjemmeside, adresser og telefonnumre 
Lokalafdelingens hjemmeside finder du på adressen 
http://lyngby.foreningen-norden.dk. Webmaster e-mail: norden.ltk@gmail.com. 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN LYNGBY-TAARBÆK AFDELING 

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 

Legebarn, frihedskæmper eller et ensomt lille dyr i sko-
ven? 
Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 
Aftenens foredragsholder er Liselotte Wiemer, cand.phil. og litteraturanmelder. Hun 
præsenterer sit  foredrag sådan: 
Næst efter H.C. Andersen er Astrid Lindgren 
vel det nordiske navn i verdenslitteraturen, flest 
børn og voksne kender. Men hvem var hun 
egentlig - dette sammensatte menneske? 
For at komme tættere på tager vi først en flyve-
tur tilbage til barndommens Vimmerby og følger 
derefter Lindgrens liv og forfatterskab frem til 
hendes død i Stockholm i 2002. Et liv, der var badet i lys, men også præget af mør-
ke og melankoli. Og i øvrigt af et stort politisk engagement! 
Til sidst vil vi undersøge, hvordan Astrid Lindgren som ingen anden forfatter er i 
stand til at nærme sig barnets inderste liv i de mest eventyrlige, intense og sørgelige 
øjeblikke. Og hvordan Gud råder - selv om hun ikke tror på ham! 

Mødet foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Der er gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Heftig og begejstret 
Tirsdag den 20. februar kl. 19.00 

Denne aften viser vi en dokumentarfilm om et 
mandskor i fiskerbyen Berlevåg i det allernordlig-
ste Norge ved det iskolde Barentshav. Lyder det 
kedeligt? Det er det ikke. Man får varmen ved at 
opleve dette aldrende, men standhaftige kor, der 
synger af karsken bælg, sommetider plantet i den 
storslåede og barske norske natur, med frost i 
øjenbrynene og istapper hængende fra næsen. 

Ud over sangnumre fra korets repertoire er der fine skildringer af nogle af mændene 
og deres tilværelse, og der er en reportage fra korets udflugt over grænsen til den 
russiske by Murmansk, hvor de charmerer de lokale kvinder. Se eller gense denne 
festlige og livsbekræftende film, der har vundet priser over hele verden.  

Efter filmen og en pause er der generalforsamling. Se næste side. 

Det hele foregår i Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Der er gratis adgang for alle, både medlemmer og gæster. 
 
 

Ordinær generalforsamling 
i Foreningen NORDENS afdeling i Lyngby-Taarbæk Kommune afholdes i Biblio-
tekssalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, tirsdag den 20. februar kl. 
ca. 21 efter filmen Heftig og begejstret. 

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

