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Velkommen tilbage til NORDEN 

Foreningslivet har det svært i coronatiden. Det gælder også Foreningen 
NORDENs lokalafdeling i Lyngby-Taarbæk. Vi var dog så heldige at kun-
ne afvikle de to møder om genforeningen, inden landet blev lukket ned. 
Det var foredragene af Mads Rykind-Eriksen den 11. februar og Sieg-
fried Matlok den 5. marts, begge velbesøgte med ca. 70 deltagere hver 
gang. Derimod måtte vi desværre aflyse både Nordens Dag-arrange-
mentet på Lindegaarden den 23. marts og sommerturen til Sydslesvig 
den 8.-10. juni. Navnlig i sidste tilfælde var det en tung beslutning. Det 
kan være en trøst, at bestyrelsen forsøger at arrangere en tilsvarende, 
udvidet tur næste år, i lighed med, at de mange genforeningsarrange-
menter er flyttet til næste år. 

I dette efterår fylder vores lokalafdeling 75 år, stiftet som den er den 29. 
august 1945, kort tid efter befrielsen. Vi havde planlagt en jubilæumsfest 
på Lindegaarden på jubilæumsdagen. Selv om grænsen for forsamlinger 
tillader det, har bestyrelsen alligevel overvejet, om vores medlemmer på 
det tidspunkt, hvor en eventuel tilmelding skulle finde sted, har lyst til at 
forsamles indendørs tæt sammen med mange potentielle smittebærere, 
eller om medlemmerne hellere vil vente til et senere tidspunkt. Overvejel-
serne har resulteret i, at vi udskyder jubilæumsfejringen til den 20. marts 
2021. 

Dette efterår bliver på grund af omstændighederne lidt tyndere besat 
med arrangementer i Foreningen NORDEN end normalt. Der bliver et 
foredrag i oktober om maleren L.A. Ring af Henrik Wivel, et fællesarran-
gement med Lyngby Kunstforening. Og i november afholder vi sammen 
med Stadsbiblioteket den traditionelle skumringstime i forbindelse med 
den nordiske litteraturuge. 

Vi håber at alle vores medlemmer har klaret sig godt gennem corona-
krisen, og vi glæder os til, at vi snart kan mødes igen. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Mailadresser 

Som meddelt i sidste nummer  har bestyrelsen besluttet at udsende det trykte blad 
til alle medlemmer, altså også til dem, der i forvejen modtager bladet pr. mail. Ikke 
desto mindre vil vi bede dem, der ikke har meddelt os deres mailadresse, om at gø-
re det.  Ikke fordi vi pønser på at nøjes med at udsende bladet pr. mail, men fordi 
mail er den eneste mulighed, vi har, for at kontakte vores medlemmer, så mange 
som muligt, ud over de to gange om året, hvor vi udsender bladet. En sådan regi-
strering af medlemrnernes mailadresser er ifølge landsforeningen NORDEN lovlig, 
når blot den ikke også omfatter cpr-numre. 

Hvis du har en mailadresse, men ikke har modtaget bladet pr. mail, er det, fordi vi 
ikke har din mailadresse. Send den venligst til foreningens webmaster på adres-
sen norden.ltk@gmail.com  

Generalforsamlingen 

Ved generalforsamlingen torsdag den 5. marts udtrådte Anders Nielsen og Kirsten 
Hermansen af bestyrelsen. Formanden, Hanne Ekstrand, takkede dem for deres 
indsats. Hanne Ekstrand, Kjeld Kristensen og Thyge Svenstrup var på valg og blev 
genvalgt. Rasmus Gregers Madsen blev indvalgt i bestyrelsen. 

Efter konstitueringen har bestyrelsen den sammensætning, der fremgår af listen 
nedenfor.  

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN NORDENs LYNGBY-TAARBÆK  LOKALAFDELING 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Lyngby 45880325   22203325 

Kjeld Kristensen, næstfomand, 
redaktør 

Torsvang 24 2800 Lyngby 45887235   20581295 

Rasmus G. Madsen, kasserer C.F. Richsvej 108st.th. 2000 Fr.berg                      23280388                   

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2000Lyngby 45882598   21657476  

Thyge Svenstrup, bestyrelsesmedl. Bakkevej 13A 2830 Virum 45425428    20514805 

    

mailto:norden.ltk@gmail.com


Skumringstime 

Mandag den 9. november kl. 19.30 (bemærk tidspunktet) 

Den første aften i den nordiske litteraturuge, uge 46, holder Stadsbiblioteket og 
Foreningen NORDEN skumringsarrangement. Denne aften samles folk i tusindvis 
på biblioteker i Norden og Baltikum for at lytte til nordiske fortællinger. Årets tema 
er Norden i verden. Bibliotekar Johanne Pasgaard læser højt for os af den 
islandske forfatter Auður Ava Ólavsdóttirs roman ”Ar”, som hun modtog Nordisk 
Råds Litteraturpris for i 2018.  

Vi skal også synge nordiske sange. Der bliver budt på et glas vin. 

Det foregår på  Flyglet, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade  28. 

Der er gratis adgang for alle. 

Det glasklare hjerte - Maleren L.A. Ring 

Tirsdag den 20. oktober kl. 20.00 (bemærk tidspunktet) 

På baggrund af sin aktuelle kritikerroste succes, biografien 
”Det glasklare hjerte”, fortæller dr.phil., kritiker og forfatter 
Henrik Wivel om den kanoniserede maler L.A. Ring. Ring, 
der levede fra 1854 til 1933, er en af dansk malerkunsts 
mest fascinerende skikkelser. Karismatisk og karakterfuld 
som menneske og på én gang krystalklar, suggestiv og 
gådefuld som kunstner. Ring blev i sin ungdom karakterise-
ret som "Hæslighedens Apostel", men udviklede sig til en 

kunstner, der - med en aldrig svækket radikalitet - satte en skønhed i verden uden 
lige. Ægteskabet i 1896 med hustruen Sigrid fra den 
kendte Kähler-familie fra virksomheden i Næstved fik 
blivende betydning for Rings liv og kunstneriske udtryk 
og hans usvækkede syn, både koloristisk og motivisk. 

”Uden naturen kan jeg slet ikke tænke mig en fremtid 
for malerkunsten”, udtalte L.A. Ring, der er en af de 
fineste skildrere af det danske landskab under alle års-
tider. Henrik Wivel viser prægnante eksempler på 
Rings malerkunst. 
 
Foredraget, der arrangeres i samarbejde med Lyngby 
Kunstforening, foregår i Fennebergsalen på Stadsbibli-
oteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs og Lyngby 
Kunstforenings medlemmer, men tilmelding er nødven-
dig, senest 1. oktober til Kjeld Kristensen, mail kjeldkr24@gmail.com eller tlf. 
20581295. Angiv venligst navn, telefon og forening.  

Flere tanker fra formanden i anledning af 75 års-jubilæet 

Allerførst vil jeg ønske tillykke med de 75 år. Overskriften ligger i forlængelse af mit 
bidrag, ”Nogle tanker fra formanden i anledning af jubilæet”, i bladet ved lokalafdelin-
gens 70 års-jubilæum for 5 år siden. Da jubilæumsfesten den 29. august 2020 des-
værre er aflyst på grund af coronasituationen, må vi lune os ved forventningen om 
en jubilæumsfejring næste år den 20. marts. 
 

Den strategi, jeg beskrev i 2015, er blevet fulgt op siden, og mængden og karakte-
ren af arrangementerne i den forløbne tid har stort set svaret til tidligere tiders aktivi-
teter, takket være en stor arbejdsindsats af bestyrelsen. Som meddelt i indkaldelsen 
til ”fremtidsmødet” den 23. januar ville to ud af seks bestyrelsesmedlemmer forlade 
bestyrelsen ved generalforsamlingen den 5. marts, nemlig foreningens mangeårige 
næstformand, Anders Nielsen, og den ligeledes mangeårige kasserer, Kirsten Her-
mansen.  Det gav anledning til at overveje at ændre arbejdsformen i foreningen ved 
at sprede arbejdsopgaverne på flere, uden at disse behøvede at være medlem af 
bestyrelsen. Der kom imidlertid kun 21 deltagere til mødet. Fra deltagerne på mødet 
blev der fremsat tilbud om deltagelse i visse aktiviteter, men ingen meldte sig som 
kandidat til de ledige poster i bestyrelsen, bl.a. posten som kasserer. Og der var hel-
ler ingen på den efterfølgende generalforsamling, der kandiderede til en bestyrelses-
post med henblik på at blive kasserer. 
 

Det påtrængende kassererproblem er dog blevet løst senere. På et nylig afholdt be-
styrelsesmøde har det nyvalgte bestyrelsesmedlem Rasmus G. Madsen indvilliget i 
at påtage sig posten som kasserer. Det er således ikke påkrævet, at der indkaldes til 
en ekstraordinær generalforsamling med valg af et nyt medlem af bestyrelsen, der 
så skulle have været kasserer. 
 

Foreningens vanskeligheder med at skaffe en kandidat til kassererposten viser med 
al tydelighed, hvor vanskeligt det er at få folk til at forpligte sig for en længere perio-
de (valgperioden er 2 år). Det er særdeles utilfredsstillende, men forståeligt på bag-
grund af vore medlemmers gennemsnitlige alder (jeg gætter blot, har ingen anelse 
om den enkeltes alder). Uanset disse vanskeligheder har foreningen i 2019 haft en 
nettotilgang af medlemmer på 41, således at vi pr. 31.12. 2019 havde 289 medlem-
mer. Fremgangen skyldes formentlig den massive pr i forbindelse med landsforenin-
gens 100 års-jubilæum i 2019 og vores arrangementer i anledning heraf, men derfor 

er der alligevel grund til at glæde sig over medlemsfremgangen.  
 

Sammenfattende vil jeg takke alle medlemmer for, at I har engageret jer i den nordi-
ske sag ved at indmelde jer i foreningen, og samtidig opfordre alle til at agitere for 
det nordiske, både i al almindelighed og for et medlemskab af vores dejlige forening. 

Hanne Ekstrand  

Nordiske tilflyttere 

Et af vores medlemmer, Martin Jantzen, har produceret en række podcasts, der 
indeholder samtaler med seks nordiske tilflyttere til vores kommune om deres liv 
her. Links til disse podcasts er tidligere på foråret, den 27. marts, udsendt i en mail 
til medlemmerne. Der er også adgang til dem via vores hjemmeside,                         
lyngby.foreningen-norden.dk under menupunktet links. 

  


