Lange Jan på Øland

Årsprogram 2016 – 2017
Foreningen Norden
Brønderslev

Kære medlem.
Styrelsen har udarbejdet et nyt program for sæsonen 2016 – 2017.
Vi har fået nye medlemmer, der bydes velkommen, håber I vil finde
jer tilpas i foreningen.
Foredragsaftner er åbne for alle. Vi har gennem mange år fastholdt
samme betaling for deltagelse ved foredragsaftnerne. Vi forhøjer
prisen i år til Kr. 60,- for medlemmer og Kr. 70,- for ikke medlemmer.
Nytårskur og Generalforsamling er kun for medlemmer.
Samarbejde med Brønderslev Bibliotek: Foreningen Norden og
Brønderslev Bibliotek vil til efteråret indlede et samarbejde, og vi har
allerede nu flere spændende oplevelser i støbeskeen. Læs nærmere i
programmet.

Velkommen til en ny sæson.

Rejse til Nässjö i Sverige.
Fra den 2. til 4. september 2016 er Foreningen Norden inviteret til
Nässjö, der er venskabsby til Brønderslev. Vi i Styrelsen og
medlemmer, der har tilmeldt sig turen, glæder sig til samværet med
de svenske venner og værtsfamilier.

Tirsdagstræf kun for mænd:
På Brønderslev Bibliotek afholdes tirsdagstræf kun for mænd den
anden tirsdag i hver måned. Der er tale om uformelle
eftermiddagsarrangementer, hvor mænd mødes til kaffe og kage samt
et foredrag om et interessant emne. Poul Sørensen og Bent Nielsen fra
Foreningen Norden har sagt ja til at komme og holde et oplæg om
foreningens arbejde den 13. september.
Brønderslev Bibliotek, Det blå mødelokale, tirsdag den 13.september
kl. 13.00. Der betales 25 kr. for kaffe og kage.

Tirsdag den 4. oktober 2016. kl. 19.30 i Sognegården
Bredgade 104.
Kiruna- byen der skal flyttes:
Kurt Andreasen viser Billedforedrag om Kiruna – byen der skal flyttes.
Nordsverige og polaregnen.
I Kiruna er der brudt jern siden 1890’erne. Det er verdens største
sammenhængende jernåre. Men den går ind under byens centrum, der
derfor skal flyttes. Det påvirker op mod 3.000 lejligheder, huse og
dermed flere tusinde mennesker.
Foredraget handler både om geografi, natur, historie og industrihistorie.
Der er billeder fra byen, minen, omegnen og også lidt om Narvik.
Pris inkl. Kaffebord 70 kr. medlemmer 60kr.

Har du lyst til at læse nordisk litteratur ?
Så er det på Brønderslev Bibliotek muligt at være med i en læseklub,
hvor fokus er på nordiske forfattere. Hvis interessen er stor nok,
etableres læseklubber i både Brønderslev, Dronninglund og Hjallerup.
Er du interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte Louise
Østergaard, som står for læseklubberne, på adressen
louise.ostergaard@99454545.dk Ved tilmelding modtager du en liste
over de seks bøger, der læses og diskuteres i løbet af efterår/vinter.

Højskoledag på Vrå Højskole:
Torsdag den 20. oktober 2016. inviterer Nordjyllands Kredsen til denne
dag. Se vedlagte program.

Skumringstime med højtlæsning:
Som et nyt tiltag er vi med i Nordisk Biblioteksuge. Uge 46 er i år valgt
som Nordisk Biblioteksuge, og overalt i Norden vil fokus i denne uge
være på den nordiske litteratur. Ligeledes vil der være fællesnordiske
højtlæsningsarrangementer af den samme bog. I år er dette romanen
”Vandets vogter” af den finske forfatter Emmi Itärantas, der læses højt
af. Så kom og få en kop kaffe og lad dig fordybe i en ny nordisk
fortælling. Arrangementet er et samarbejde med Brønderslev Bibliotek.
Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen, mandag den 14. november kl. 17.00
Gratis entrè.

Tirsdag den 22 . november 2016. kl. 19.30 i Sognegården
Bredgade 104.
De Islandske sagaer:
Tage Enevoldsen vil holde et foredrag, der omtaler De Islandske
Sagaer. Det er spændende og dramatiske historier, med særlig fokus
på de Islandske Sagaer, der beskriver den fængslende historie, om de
første beboere og deres æresbegreber og kampe. Disse fortællinger er
skrevet på pergament, og på oldnordisk, af forfattere, som vi ikke
kender navne på. De er skrevet i det 13. til det 15. århundred, men
foregår 300-500 år tidligere.
Pris inkl. Kaffebord 70 kr. medlemmer 60kr.

2017
Mandag den 16.januar 2017 kl. 18.30 i Sognegården.
Nytårskur
Denne aften er kun for medlemmer, Vi vil have tid til hinanden, med
hyggelig samvær, snak, et let traktement, og underholdning, og vil med
hinanden byde det nye år velkommen.
Nærmere program for aftenen udsendes i januar 2017.
Pris for denne aften: kr. 75,00

Tirsdag den 21 . februar 2017. kl.19.30 i Sognegården
Bredgade 104.
Turen til Skt. Petersborg.
Ægteparret Jonna og Jørgen Fristrup, Svenstrup sejlede for år tilbage,
til Skt. Petersborg i Valdemar Sejrs kølvand. Deres beretning omhandler
de oplevelser, turen bød på såvel til lands som til vands. Turen
omfattede besøg i Sverige, på Åland, Finland, Estland, og Gotland og
selvfølgelig i Rusland. De afsluttede turen, med et smut forbi København
Pris inkl. Kaffebord 70 kr. medlemmer 60 kr.

Mindesmærket i Tallinn i Estland, hvor Dannebrog iflg. sagnet faldt ned
fra himmelen den 15. juni 1219. og hjalp Kong Valdemar 2. til sejr.

Tirsdag den 21. marts 2017. kl. 19.30 i Sognegården
Bredgade 104.
Generalforsamling.
Dagsorden ifølge loven. Efter generalforsamlingen er der kaffebord.
Efter kaffen vil der være underholdning.

Styrelse i Foreningen Norden - Brønderslev.
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Referent:
Best. Medlem:
Best. Medlem:
Best. Medlem:

Bodil Holmsgaard Nielsen
Tlf.:9882 1651. E-mail. Holmsgaard@c.dk
Poul Sørensen
Tel.: 3050 0741. E-mail majabundgaard5@hotmail.com
Bent Nielsen (ikke medlem af styrelsen)
Tlf.: 9882 1651 E-mail Holmsgaard@c.dk
Else Marie Pedersen
Tlf.: 9882 1634. E-mail. else-marie@live.dk
Lene Lindholt.
Tlf.: 9882 4726. E-mail.torbencl@gmail.com
Peder Sidelmann Kristensen
Tlf.: 5124 3407 E-mail pederskristensen@gmail.com
Birthe Christiansen
Tlf.: 2826 1220 E-mail. Balancehuset@live.dk
Jytte Andersen
Tlf.: 9882 3521. E-mail. Fasanvej58@10mb.dk

Brønderslev afd. Hjemmeside: www.foreningen-norden.dk/Links

Medlemmernes mail adresse: Er du/I interesseret i modtagelse af mail
fra Foreningen Norden Brønderslev? I tilfælde af programændringer
eller nye oplysninger.
Peder Sidelmann Kristensen er kontaktperson for oprettelse af E-mail
adresser og udsendelse af mail. pederskristensen@gamil.com

Planlagt rejse i 2017.
Kalmar og Øland.
21. maj 2017 er tilrettelagt en busrejse på 5 dage for Foreningen
Norden Brønderslev og venner af foreningen.
Nørager Turist er den tekniske arrangør. Og Just Justesen er turens
rejseleder.

Visans Skepp ved Storebro.

Pris: Kr. 4.425,-pr. person i delt dobbeltværelse, med halvpension
Tillæg for eneværelse kr. 500,Tilmelding til: Else Marie Pederesen tlf. 9882 1634/mobil 2173 8016
Just Justesen Støvring tlf. 6538 2550/mobil6049 1651
E-mail Fonager.just@gmail.com
Ønskes et mere udførligt program, kan det modtages med post eller
E-mail. Kontakt Else Marie Pedersen else-marie@live.dk
Betaling: Ved tilmelding betales et depositum kr. 625,- pr. person
Senest 2 mdr. før afrejse betales restbeløb til
Jutlander Bank Reg. Nr. 9805 Konto Nr. 6752 15653.

TIL OPSLAGSTAVLE
Årsprogram 2016 – 2017.
2. – 4. september 2016.
Venskabsbystævne i Nässjö.

13. september 2016. på Biblioteket.
Tirsdagstræf kun for mænd Det blå mødelokale kl. 13.00.

4 oktober 2016. kl. 19.30 i Sognegården.
Kurt Andreasen. Billedforedrag om byen Kiruna, der skal flyttes.

20.oktober 2016. Vrå Højskole.
Nordjyllands Kredsen inviterer til Højskoledag, se program.

14. november 2016. kl. 17.00 Skumringsaften.
Brønderslev Bibliotek, Pejsestuen. Højtlæsning .

22. november 2016. kl.kl.19.30 i Sognegården.
Tage Enevoldsen. Foredrag om De Islandske Sagaer.

Mandag den 16. januar 2017.
Nytårskur i Sognegården.

Tirsdag den 21. februar 2017. kl.19.30 i Sognegården.
Lysbilledforedrag om Rejsen til Skt. Petersborg.

Tirsdag den 21.marts 2017. kl. 19.30 i Sognegården.
Generalforsamling.

