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Forårets tema: Færøerne 

Ved to foredrag får vi en introduktion til  Færøerne før og nu og en orientering om 
færøsk kunst (begge ledsaget af billeder). Ved forårets tredje og sidste foredrag mø-
der vi tre såkaldte astmavenner, der fortæller en interessant norsk–dansk historie. 

Efter medlemsønske og af sparehensyn afholder vi, i første omgang, som forsøg, 
disse foredrag kl. 17. 

Glæd  jer også til forsommerens tur til Skånes østkyst, et af foreningens populære 
arrangementer. 

 

Forårets program 
 

Torsdag d. 10. februar kl. 17. Færøerne før og nu. Generalforsamling 

Onsdag d. 30. marts  kl. 17. Færøsk kunst 

Onsdag d. 13. april kl. 17. Astmahjemmet i Kongsberg 

Lørdag d. 4. juni. Sommertur  til Skånes østkyst 
 

De tre første arrangementer finder sted i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket. 

Sommertur til Skånes østkyst 

Lørdag den 4. juni 

Vi planlægger atter en bustur til Skåne med de man-
ge kulturminder for os danskere. Vi skal ud i den østli-
ge del af landskabet, den del, der på svensk kaldes 
Österlen. — Første stop bliver kirken i Vä, bygget af 
kong Niels og hans dronning ca, år 1120. Kirkens kor 
rummer nogle, også i europæisk sammenhæng, ene-
stående kalkmalerier. — Frokosten indtages i havnebyen Åhus, som var en vigtig 
by i middelalderen, med borg og kirke. — Hjemturen går gennem det naturskønne 
Österlenske landskab med eftermiddagskaffe i kaffestugan i Andrarum. 

Det endelige program vil være færdigt i april og bliver sendt ud via vores mail-
service og lagt på hjemmesiden. Det kan også fås hos Anders Nielsen. 

Turen starter formodentlig fra Jernbanepladsen lørdag den 4. juni kl. 9.00 og slutter 

samme sted ca. kl. 19. Det præcise mødested meddeles ved tilmeldingen. Pris: 
700 kr. for medlemmer og 750 kr. for gæster. Prisen omfatter bustransport, frokost, 
kaffe og entréerr   
Tilmelding senest lørdag den 21. maj til Anders Nielsen på telefon 30 50 41 91 
eller på mail kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er modtaget, indsættes be-
talingen på foreningens konto i Danske Bank 1551 6795889. 



Ordinær generalforsamling 

i Foreningen NORDENs Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling afholdes 

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 

torsdag den 10. februar efter  foredraget. 

Dagsorden efter vedtægternes § 3, stk. 3 (se vedtægterne  på lokalafdelingens 
hjemmeside på adressen http://lyngby.foreningen-norden.dk). —  Hanne 
Ekstrand, Kjeld Kristensen og Thyge Svenstrup er på valg. Thyge Svenstrup øn-
sker ikke genvalg. De øvrige to bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Des-
uden ønsker Rasmus G. Madsen at udtræde af bestyrelsen. 

Som det fremgår, trænger bestyrelsen til at blive styrket af nye, friske kræfter i 
arbejdet for vores fælles nordiske sag. Vi opfordrer derfor medlemmer til at stille 
op som kandidater til indvalg i bestyrelsen. 

Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen frem-

sendes skriftligt til formanden (mail hanne.ekstrand@gmail.com) senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 

Færøsk kunst 

Onsdag den 30. marts kl. 17.00  

Foreningen NORDEN og Lyngby Kunstforening inviterer til foredrag om færøsk 
kunst. Foredragsholderen er kunsthistorikeren Nils Ohrt, indtil august 2019 
museumsdirektør for Færøernes Kunstmuseum i Tórshavn. I sit foredrag vil Nils  
Ohrt behandle de nationale motiver i færøsk kunst, med særligt henblik på  den 
finurlige popkunstner Edward Fuglø. 

Arrangementet, der foregår i Fennebergsalen på stadsbiblioteket, er gratis for 
medlemmer af Foreningen NORDEN og medlemmer af Lyngby Kunstforening.   
Entré for ikke-medlemmer er 50 kr., der i perioden 1.-16. marts indbetales på konto          

1551-1033220, mærket ”Foredrag”.           
Husk at opgive navn. 

Af pladshensyn er forhåndstilmelding nødven-
dig. Den skal ske i perioden 1.-16. marts til 
kunstforeningens sekretær, Tove Løvsgren, 

på mail lovsgren@youmail.dk  eller tlf. 28818000 

Edward Fuglø (f. 1965): Luncheon on the 
Grass with Manet & Friedrich. 2011 
 

Astmahjemmet i Kongsberg — en norsk-dansk historie 

Onsdag den 13. april kl. 17.00 

Som norsk tak for dansk støtte under 2. verdenskrig blev der i 1950 oprettet et 
behandlingshjem i Kongsberg beregnet for danske børn med astma. Herefter blev 
hold på 45-60 udvalgte danske børn tre gange om året sejlet med DFDS op til et fire 
måneders ophold på Astmahjemmet. Udvælgelsen og trans-
porten skete i regi af Dansk Røde Kors. Astmahjemmet stod 
for sanatoriebehandling, undervisning og beskæftigelse, med 
vægt på frisk luft, sund kost, motion, socialt samvær, natur, 
kunst og kultur. Astmahjemmet eksisterede til 1979. 

Tre astmavenner: Susanne Bülow, Michael Munck og Karen 
Mørck, der som børn i alderen 4-14 år havde i alt 12 ophold 
på Astmahjemmet, fortæller historien om deres astma-
sygdom, om Astmahjemmet og i videre perspektiv om børns 
sygdom og pleje i datidens sundhedsvæsen. Der er etableret 
et fællesskab mellem tidligere astmabørn i foreningen 
Astmahjemkongsberg, og her ønsker man, at historien om 
Astmahjemmet bliver fortalt og udbredt til eftertiden. 

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

 

Færøerne før og nu 

Torsdag den 10. februar kl. 17.00 

Første foredrag om Færøerne holdes af journalist og forfatter 
Lisbeth Nebelong, som er medlem af vores forening. Hun intro-
ducerer sit foredrag således: 

Færøerne gennemgår i disse år en forrygende udvikling. Økono-
mien boomer, befolkningstallet stiger, kulturlivet blomstrer. Også 
turisterne har fået øje for landets uspolere-
de natur, dets gastronomi, musik, kunst, 

design og arkitektur. I foredraget gør Lisbeth Nebelong kort 
rede for Færøernes tidligste historie, før hun folder de seneste 
hundrede år og forholdet til Danmark ud.  

Foredraget suppleres af en billedkavalkade om det lille land i 
rigsfællesskabet, der formår både at holde fast i urgamle tradi-

tioner og udvikle sig til et moderne nordisk velfærdssamfund.  

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

OBS I tilfælde af nødvendig aflysning pga. coronasituationen bliver det meddelt på 
foreningens hjemmeside, http://lyngby.foreningen-norden.dk. Ved aflysning flyttes 
den efterfølgende generalforsamling til d. 13. april. 

mailto:hanne.ekstrand@gmail.com
mailto:lovsgren@youmail.dk

