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Et portræt af det moderne Norge 
Torsdag den 15. september kl. 17.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Journalist, forfatter og redaktør Kristoffer Flakstad er norsk 

statsborger, men født i Danmark. Han er en af Danmarks fø-

rende kendere af norske forhold. Han er den rette til at tegne et 

portræt af det moderne Norge. 

Se side 2 

Færøerne: Identitet og relationer til Danmark, Norden og 
omverdenen 
Torsdag den 13. oktober kl. 17.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Forårets tema om Færøerne fortsætter med et foredrag af pens. 
tjenestemand, freelancekonsulent Ární Olafsson, født og opvokset 
på Færøerne. Han vil fortælle om landet, folket, historien, den øko-
nomiske og politiske udvikling og ikke mindst om Færøernes for-
hold til Danmark, Norden, EU og verden i øvrigt. 

Se side 3 

Skumringstime 
Onsdag den 16. november kl. 17.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen  

Højtlæsning ved bibliotekar Johanne Pasgaard af den svenske journalist Patrik 

Svenssons fascinerende bog ”Åleevangeliet”. Desuden nordiske sange og et glas 

vin.   Se side 3 

 

Sommerturen til Skåne 

Sommerturen til Skåne 

35 veloplagte medlemmer af vores 
forening mødte op til busturen til 
Skåne lørdag den 4. juni. Vi var 
tilsmilet af strålende solskinsvejr 
hele dagen. Efter et stop med for-
middagskaffe nåede vi dagens før-
ste seværdighed, Vä kirke, bygget i 
1100-tallet af kong Niels og  dron-
ning Margrete Fredkulla. Her holdt 
et af vores medlemmer, historike-
ren Thyge Svenstrup, foredrag om 
kirkens apsis og kor og deres ene-
stående kalkmalerier. Derefter kør-
te vi til den lille by Åhus på østkysten, hvor vi spiste en god lakseret i en fiskerestau-
rant nær Helgeåen, som løber igennem Åhus. Efter en vandretur i den hyggelige by 
kørte vi gennem det smukke österlenske landskab til kaffestugan i Andrarum, hvor vi 
kunne sidde ude i haven og nyde eftermiddagskaffen. Vi var tilbage i Lyngby ved 19-
tiden. En veltilrettelagt og dejlig tur, arrangeret af det tidligere bestyrelsesmedlem 
Anders Nielsen. 

Billedet: Torvet i Åhus, med Mariakirken og museet 

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN NORDENs LYNGBY-TAARBÆK  LOKALAFDELING 

Foreningens mailadresse: norden.ltk@gmail.com 

Foreningens  hjemmeside: http://lyngby.foreningen-norden.dk 

Hanne Ekstrand, formand Buddingevej 33B 2800 Lyngby 45880325   22203325 

Kjeld Kristensen, næstfomand, 
redaktør 

Torsvang 24 2800 Lyngby 45887235   20581295 

Susanne Bülow, medredaktør Skovridergårdsvej 39 2830 Virum                      61268316                  

Tage Christensen, webmaster Nybro Vænge 29 2800 Lyngby 45882598   21657476  

Anne Mette Johannsen, kasserer Nørgårdsvej 25 2800 Lyngby 45888765  25753855 

Pamela  Østensen, sekretær Bagsværdvej 67B st. 2800 Lyngby                      22431354 

Efterårets program 



Færøerne: Identitet og relationer                   
til Danmark, Norden og omverdenen 

Torsdag den 13. oktober kl. 17.00 

Vi fortsætter forårets tema om Færøerne med, at vores mangeårige medlem Árni 
Olafsson vil holde et foredrag om Færøerne, om landet, folket, historien, den økono-
miske og politiske udvikling og ikke mindst om Færøernes forhold til Danmark, Nor-
den, EU og verden i øvrigt. 

Om foredragsholderen: 

Árni Olafsson er født og opvokset på Færøerne og har 
hele sit voksenliv været optaget af færøske samfunds-
forhold. Fra 1976 til 2013 varetog han for Udenrigs-
ministeriet opgaven som konsulent i færøske anlig-
gender, dog afbrudt af flere omgange, hvor han vare-
tog opgaver for Færøernes landsstyre. Således fun-
gerede han som kontorchef i landsstyrets administra-
tion i perioden 1981-84, og i 1993–2000 var han igen i 
landsstyrets tjeneste, dels som leder af Danmarks 
Riges delegation, der forhandlede kontinentalsokkel-
grænsen mellem Færøerne og Storbritannien, dels 
som formand for den kommission, der forberedte en 
færøsk lovgivning og politik for eventuel olieudvinding. Efter sin pensionering har han 
påtaget sig særskilte opgaver for Færøernes landsstyrelse, navnlig vedrørende 
kontinentalsokkelkrav uden for 200 sømil. 
  

Det foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade  28. 

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

Efterårets første foredragsholder er journalist, forfatter og redaktør Kristoffer Flak-

stad, norsk statsborger, men født og opvokset i Danmark. Han har studeret nordisk 

sprog og litteratur på universiteterne i København og Bergen og har skrevet artikler, 

kronikker og analyser om norske forhold til danske medier siden 2003. De sidste 

mange år har han desuden kommenteret norsk politik på bl.a. TV2 News. Han har 

bl.a. skrevet ”Den danske bog om Norge”. 

Flakstad introducerer sit foredrag således: 

Norge er Danmarks nabo og brodernation. 

På mange måder ligner de to lande hinan-

den takket være de tætte historiske og kultu-

relle bånd, men ligesom der er ligheder, fin-

des der også markante forskelle mellem de 

to nordiske nationer. I dette foredrag vil jeg 

fortælle om både det, der samler, og det, der 

adskiller Norge og Danmark, og dermed tegne et portræt af Norge, som landet har 

udviklet sig i efterkrigstiden og frem til i dag. Jeg vil bl.a. komme ind på politik, litte-

ratur, olierigdom, religion og storbyer i markant forandring. 

Billedet: Operahuset i Oslo. Taget må gerne betrædes. 

Foredraget foregår i Fennebergsalen på Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28. 

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

Et portræt af det moderne Norge 

Torsdag den 15. september kl. 17.00 

Skumringstime 

Onsdag den 16. november kl. 17.00 

Onsdag 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 fortællinger. Årets 
tema er Natur i Norden. Bibliotekar Johanne Pasgaard læser højt for os af den 
svenske journalist Patrik Svenssons fascinerende bog ”Åleevangeliet”. Bogen rum-
mer en blanding af en voksen mands barndomserindringer om ålefangst sammen 
med hans far og en spændende redegørelse for ålens fantastiske forplantning. Er 
det virkelig rigtigt, at det foregår i Sargassohavet?  

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. 

Generalforsamlingen 

 

Generalforsamlingen 

Efter foredraget torsdag den10.februar 2022 med Lisbeth Nebelong var der gene-
ralforsamling. 22 af foreningens medlemmer deltog. Ved generalforsamlingen ud-
trådte Thyge Svenstrup og Rasmus G. Madsen af bestyrelsen. Formanden takke-
de dem for indsatsen i de forløbne år. Bestyrelsesmedlemmerne Hanne Ekstrand 
og Kjeld Kristensen blev genvalgt. Anne Mette Johannsen, Susanne Bülow og 
Pamela Østensen blev nyvalgt, Anne Mette Johannsen for en periode på 2 år, de 
to øvrige for en periode på 1 år. Efter konstitueringen har bestyrelsen den sam-
mensætning, der fremgår af listen på bagsiden.   

I nogen tid har bestyrelsen overvejet, om tidspunktet for mødernes begyndelse 
skal ændres til kl. 17.00, og  som en prøve sat begyndelsestidspunktet til kl. 17.00 
for de tre forårsarrangementer 2022. På generalforsamlingen drøftedes det nye 
mødetidspunkt. De medlemmer, der udtalte sig om emnet, oplyste, at de var glade 
for det tidlige mødetidspunkt, og ingen udtalte sig som modstander heraf. 


