
FORENINGEN 

NORDEN 

NYT FRA 

   LYNGBY-TAARBÆK   2021:2 

FORENINGEN 

NORDEN 
Lyngby-Taarbæk 

Nybro Vænge 29 

2800 Kgs. Lyngby  
 
lyngby.foreningen-norden.dk 

 

STYRELSEN FOR FORENINGEN NORDENs LYNGBY-TAARBÆK  LOKALAFDELING 

Foreningens mailadresse: norden.ltk@gmail.com 

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 2800 Lyngby 45882598   21657476  

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

                  

Skumringstime 

Torsdag den 18. november kl. 19.00 

Torsdag i den nordiske litteraturuge, uge 46, 
holder Stadsbiblioteket og Foreningen NORDEN 
skumringsarrangement. En dag i denne uge, ofte 
mandag, samles folk i tusindvis på biblioteker i 
Norden og Baltikum for at lytte til nordiske fortæl-
linger. Årets tema er Drømme og længsel i 
Norden. Bibliotekar Johanne Pasgaard læser højt 
for os af  Sally Salminens klassiske roman 
”Katrina”. Historien om Katrinas liv er en stærk 
skildring af en ålandsk kvindes skæbne, en bog, 
som gennem årene er blevet læst og elsket af 

mange. I år er det netop 100 år siden  Åland fik 
selvstyre. 

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

Det foregår i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade  28. 

Der er gratis adgang for alle. 

76-årsjubilæumsfest 

Søndag den 22. august kl. 13.30-17.00 på Lindegaarden 

Nu bliver fejringen af lokalafdelingens 75-års-
jubilæum omsider til noget, bare med et års forsin-
kelse, til gengæld en uge før jubilæumsdagen, som  
er den 29. august. Det bliver en eftermiddag med 
underholdning og kaffe og lagkage. Vi får besøg af 
musikeren, forfatteren og komponisten Bodil Hei-
ster, som er kendt for bl.a. musikken til tv-jule-
kalenderen Jul på Slottet. Vi skal sammen med Bo-
dil Heister synge Nordiske og danske sange, som 
hun akkompagnerer på klaver. 

Arrangementet er gratis for lokalforeningens medlemmer, men tilmelding er nød-
vendig. Som medlem kan man tilmelde en gæst eller to. Gæster betaler 50 kr. ved 
ankomsten, gerne kontant. Tilmelding skal ske senest 17. august til foreningens 
næstformand, Kjeld Kristensen, enten pr. mail  på adressen kjeldkr24@gmail.com. 
eller pr. sms eller telefon 20581295. Oplys venligst navn, telefonnummer og evt. 
mailadresse. Hvis man senere finder ud af, at man alligevel ikke kan komme, be-
des man meddele det til Kjeld Kristensen. 

Vi ser frem til nogle hyggelige timer, hvor vi endelig kan mødes uden for coronaens 
skygge. Det foregår på Lindegaarden, Peter Lunds Vej 8.  

Velkommen! 

 

Efterårets øvrige program 
 

Torsdag d. 30. september kl. 19.00. Nordisk Råd. Generalforsamling 

Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00. Ligheder og forskelle i de nordiske lande 

Onsdag d. 3. november kl. 19.00. Norges besættelse 1940-45 

Torsdag d. 18. november kl. 19.00. Skumringstime 
 

Disse fire arrangementer finder sted i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket. 

mailto:kjeldkr24@gmail.com


Udsat generalforsamling 

i Foreningen NORDENs Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling afholdes 

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 

torsdag den 30. september efter  foredraget 

Dagsorden efter vedtægternes § 3, stk. 3 (se vedtægterne  på lokalafdelingens 
hjemmeside på adressen http://lyngby.foreningen-norden.dk). —  Tage Christen-
sen og Rasmus G. Madsen er på valg.  De er villige til genvalg. 

Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen frem-

sendes skriftligt til formanden, hanne.ekstrand@gmail.com, senest 8 dage før ge-

neralforsamlingen. 

Ligheder og forskelle i de nordiske lande 

Onsdag den 27. oktober kl. 19.00 

 
Ude i den store verden opfatter man typisk Norden som 
ét homogent område. Nogle opfatter især Skandinavien 
som ét land. Og vist er der ligheder i levevis og kultur, 
men forskellene er større, end de fleste gør sig klart. 
 

Fhv. journalist, MF og gymnasielektor, cand.polit. Frank 
Dahlgaard har også en fortid som statistiker og redaktør 
af Nordisk Statistisk årbog. Med udgangspunkt i de 
statistiske fakta tegner han et billede af de nordiske lande 
og befolkninger, som viser overraskende forskelle. Nogle 
opfatter statistik som tørt og kedeligt. Frank Dahlgaard vil 
vise, at sådan er det ikke. 

Dahlgaard kommer også ind på dét, som ikke kan belyses med statistik: Den store 
forskel i mentalitet mellem folkene i Norden. Med en svensk mor og en norsk kone – 
og med mange rejser rundt i de nordiske lande – vil Dahlgaard komme med konkrete 
– og morsomme – eksempler fra sit eget liv. 

 

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

 

Norges besættelse 1940-45 

Onsdag den 3. november kl. 19.00 

 
Museumsinspektør ved Nordsjøfartmuseet  i Tælavåg 
Joakim Gusland fortæller om besættelsen af Norge 1940-45 
og om en specifik hændelse i Tælavåg nær Bergen. Der 
vises også en film. Ved redaktionens slutning foreligger der 
ingen nærmere introduktion til foredraget. 
 

Når denne præsentation fremkommer, vil den blive udsendt 
pr. mail til medlemmerne. 
 
 

 
Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Nordisk Råd 

Torsdag den 30. september kl. 19.00 

 

Den 1. februar i år tiltrådte færingen Kristina Háfoss som 
direktør for Nordisk Råd. Rådet, der blev oprettet i 1952, 
består af 87 medlemmer fra parlamenterne i Danmark, Is-
land, Norge, Sverige, Finland, Færøerne, Grønland og 
Åland. Kristina Háfoss er den øverste embedsmand i Nor-
disk Råd og forbereder sammen med sit sekretariat sagerne 
for Nordisk Råds nationale delegationer og partigrupper.  

Kristina Háfoss har en stærk tro på et endnu dybere nordisk 
samarbejde. Hun vil fortælle om sine visioner for det nordi-
ske samarbejde, om sit arbejde de første otte måneder, som 
har været præget af coronakrisen, samt om hvorledes de enkelte nordiske lande 
har taklet krisen, og om hvorledes krisen måske kan styrke det fremtidige nordiske 
samarbejde.  Det er hendes ønske, at der skal være endnu mere fokus på at vise, 
at det nordiske samarbejde ikke bare er et politisk projekt, men at det har betyd-
ning for almindelige mennesker. Det bliver spændende at høre, hvorledes målet 
tænkes nået. 

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

Gratis adgang for Foreningen NORDENs medlemmer,  Entré for andre 50 kr. 

Efter foredraget holder foreningen udsat generalforsamling,  
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