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Tranetur til Pulken i Skåne 

Lørdag den 25. marts 

Årets bustur ligger meget tidligt. Det skyldes, at vi vil give vores medlemmer 
mulighed for at se tranedans. Traner er svære at se i yngleområderne. I træktiden 
derimod samles de i store flokke, som raster de samme steder år efter år. Et 
sådant sted er Pulken i det østlige Skåne. Her kan man omkring månedsskiftet 
marts-april se flere tusinde. Traner danner par for livet. Parrene styrker deres 
forhold ved at danse på deres opholdssteder.  

Vi kører direkte til Pulken, hvor tranerne forhåbentlig danser, og vi skal besøge den 
danske kunstner Carl Christian Toftes atelier.  ̶  Lunchen spiser vi på Naturum, som 
er Kristianstads center for ”Vattenriket”, det store vådområde omkring byen. Vi skal 
se på Naturum og, måske, nå en lille tur ind til Kristianstad, inden bussen kører 
hjem.  ̶ Turen er arrangeret i samarbejde med Frands Jensen fra Dansk Ornito-

logisk Forening. 

Turen starter fra Jernbanepladsen ved Invita lørdag den 25. marts kl. 8.30. Vi er 
tilbage i Lyngby ca. kl. 18.30. 

Pris: Kr. 600 for medlemmer, kr. 650 for gæster. Prisen omfatter bustransporten, 
kaffe og frokost. Medbring en god kikkert. 

Tilmelding inden lørdag den 11. marts til Anders Nielsen, telefon 3050 4191, eller 
på kiogan@webspeed.dk. Når tilmeldingen er bekræftet, betales til foreningens 

konto i Danske Bank 1551 6795889. 

 

Syng nordiske sange                             
med Jeannet Ulrikkeholm  

Onsdag den 15. februar kl. 17.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Forårssæsonen begynder meget passende med en lille 
”nytårskoncert”. Jeannet UIrikkeholm  synger nordiske sange 
til eget akkompagnement, og hun fortæller om sangene under-
vejs. Vi synger med på udvalgte fællessange. 

Mød op til et muntert og festligt arrangement. 

Dansk og nordisk arkitektur                       i 
en brydningstid 

Fredag den 10. marts kl. 17.00 

på Stadsbiblioteket, Fennebergsalen 

Kristoffer Lindhardt Weiss er direktør for Arkitektens Forlag. Han 
er ikke uddannet arkitekt, men filosof. Han interesserede sig dog 
meget for arkitektur og kunst under studierne på Københavns 
Universitet. Han vil i sit foredrag introducere os til ny dansk og 
nordisk arkitektur.  ̶  Efter foredraget er der generalforsamling. 
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Ordinær generalforsamling 

i Foreningen NORDENs Lyngby-Taarbæk Lokalafdeling afholdes 

i Fennebergsalen, Stadsbiblioteket, Lyngby Hovedgade 28, 

fredag den 10. marts kl. ca. 18.30,  efter foredraget. 

Dagsorden efter vedtægternes § 3, stk. 3 (se vedtægterne  på lokalafdelingens 
hjemmeside på adressen lyngby.foreningen-norden.dk). —  Susanne Bülow, Pa-
mela Østensen og Tage Christensen er på valg. Ingen af de tre ønsker genvalg.  

Vi er en aktiv forening NORDEN med 234 medlemmer, én af landets største. For 
at det kan fortsætte, må bestyrelsen styrkes af nye, friske kræfter i arbejdet for 
vores fælles nordiske sag. Vi opfordrer derfor medlemmer til at stille op som kan-
didater til indvalg i bestyrelsen, gerne kandidater med it-kompetencer. 

Eventuelle forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen frem-

sendes skriftligt til formanden på mailadressen hanne.ekstrand@gmail.com se-

nest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dansk og nordisk arkitektur i en brydningstid 

Fredag den 10. marts kl. 17.00 

I disse år bygges der på livet løs i København, bl.a. på Amager. 
Byggerierne tiltrækker sig naturlig opmærksomhed, undertiden 
kritik, som bl.a. kulturcenter BLOX (billedet til venstre) på 
Havnefronten. Det samme gælder nogle nye prægnante 
kulturbygninger i Oslo: operaen, Munchmuseet (billedet 
herunder) og Nasjonalmuseet. Direktør Kristoffer Lindhardt 
Weiss, Arkitektens Forlag, vil introducere os til ny dansk og 
nordisk arkitektur, ledsaget af billeder. 

Kristoffer Lindhardt Weiss er ikke uddannet 
arkitekt, men filosof. Under filosofistudierne på Københavns 
Universitet interesserede han sig meget for arkitektur og kunst, 
og sammen med to venner startede han tegnestuen Effekt, som 
i 2006 vandt en pris for et projekt i Shanghai sammen med et 
lokalt universitet. Dette samarbejde demonstrerer hans 
engagement i fællesskab med andre, sommetider med folk, der 
er klogere, så man kan få lov at vokse som menneske hele livet. 
Kristoffer er direktør for Arkitektens Forlag, som har udgivet 
bøger om bl.a. arkitekterne Arne Jacobsen og Finn Juhl.  

Arrangementet, der foregår i Fennebergsalen på 
stadsbiblioteket, er gratis for medlemmer af 
Foreningen.NORDEN. Entré for andre 50 kr. 

Indmeldelse i Foreningen NORDEN kan ske på foreningens hjemmeside,     
foreningen-norden.dk; klik på feltet BLIV MEDLEM. Der findes også en folder med 
kupon til at udfylde og indsende. 

Syng nordiske sange med Jeannet Ulrikkeholm 

Onsdag den 15. februar kl. 17.00 

I løbet af dette arrangement synger og spil-
ler Jeannet Ulrikkeholm nordiske sange. Hun 
akkompagnerer på guitar, cello og lut. Delta-
gerne synger med på udvalgte fællessange. 
Der er sange fra Danmark, Norge, Sverige, 
Island, Færøerne og Grønland. Sangene er 
fra alle tider, og alt synges i dansk oversæt-
telse. Jeannet fortæller om sangene under-
vejs. Hun vil spille danske sange med tek-
ster af fx Halfdan Rasmussen, Tove Ditlev-
sen, Piet Hein, H.C. Andersen og Jeppe 
Aakjær. 

Mød op til et muntert og festligt arrangement i Fennebergsalen på stadsbiblioteket. 
Det er gratis for Foreningen NORDENS medlemmer. Entré for andre 50 kr. 

Jeannet Ulrikkeholm er cand.mag. i fransk og italiensk og har undervist forskellige 
steder i mange år. Hun synger og spiller guitar, cello og guitarlut og optræder med 
især gamle danske sange. Jeannet har udgivet to cd’er med gamle danske sange. 
Hun holder også foredrag om dansk og fransk musik og litteratur.
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