Foreningen Norden Brønderslev
Program for 2. halvår 2021
Kære medlemmer og alle interesserede
Foreningen Norden i Brønderslev bringer her det nye sæsonprogram for 2. halvår
2021
Efter de langvarige corona-restriktioner og aflysninger af mange af vore
arrangementer vil vi nu gerne starte op igen med både foredrag og rejser, som vi
håber kan være til interesse for jer.
Hvad laver Foreningen Norden?
Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden.
Derfor sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske
lande.
Nye medlemmer
Nye medlemmer kan tilmelde sig direkte på Foreningen Nordens hjemmeside:
foreningen-norden.dk, under lokalforeningen Brønderslev.
Medlemsformer og årlige kontingenttaster:
Personligt medlemskab: 295 kr.
Husstandsmedlemskab: 390 kr.
Pensionistmedlemsskab: 195 kr
Pensionistparmedlemsskab: 240 kr
Som medlem af Foreningen NORDEN får du:
Tilbud om deltagelse i nordiske arrangementer, kurser og konferencer.
Magasinet Norden Nu fire gange årligt.
Foreningen NORDENS Rejsekatalog (udkommer i januar).
Chance for at møde nye mennesker, der også interesserer sig for det nordiske.

Velkommen til Foreningen Norden Brønderslevs efterårssæson 2021
Tirdag d. 5. oktober: kl. 19.00
Strandet i Peru – et billedforedrag ved Niels Clemmensen
Tirsdag d. 5. oktober kommer tidligere sognepræst i Børglum Niels Clemmensen og
viser billeder og fortæller om hans og Ranvegs flerårige tur i autocamper fra nord til
syd på det store amerikanske kontinent. I sidste omgang nåede de til Peru, hvor
coronaudviklingen satte en midlertidig stopper for deres videre færd, og de blev
”fanget” på en campingplads lige uden for den gamle inkahovedstad Cusco hvor de
sad blandt andre udenlandske campister i tre en halv måned.
Det er herom Niels i denne omgang vil fortælle, og han siger selv:
Da jeg gik på pension for 6 år siden, blev et liv som sognepræst skiftet ud med et liv
på landevejen i Nord- og Sydamerika- Efter at have været hjemme nogle måneder
vendte vi tilbage til Peru i februar 2020. Tre uger efter ankomsten blev der indført en
total nedlukning af landet på grund af coronaen. Vi sad i karantæne i tre en halv
måned. Det blev dog ikke nogen dårlig rejse, men anderledes.
Rejseoplevelserne bestod i mødet med de mange andre medrejsende, som vi delte
vilkår med. Og tilbagerejsen til Lima, da vi skulle hjem, blev i en klasse helt for sig
selv.
Foredraget ledsages selvfølgelig med massevis af billeder.

Ranvig og Niels og autocamperen
karantænen

Betænkelighed første dag under

Arr. Foreningen Norden, Brønderslev – i Sognegården i Brønderslev, Bredgade 102.
Pris inkl. Kaffe – 70 kr. Ikke medlemmer – 80 kr.
Alle er velkomne.
Mandag d. 11. oktober kl. 17.00 – 19.30
Besøg i Det Grønlandske Hus i Aalborg
Foreningen Nordens Nordjyllandskreds indbyder mandag d. 11. oktober til et besøg i
Det Grønlandske Hus, Vesterbro 79, Aalborg. Foredrag ved Gorm Houlberg, pens.
kaptajn og lods på krydstogtskibene til Grønland fortæller om Grønlands-sejlads.
Der indgår et lækkert måltid i programmet. Pris kr 75,- .
Tilmelding senest lørdag d. 25. september til formand Poul Sørensen, tlf. 30500741,
mail: majabundgaard5@hotmail.com

Tirsdag d. 26. oktober kl. 9.00 – 15.00
Højskoledag på Vrå Højskole
Foreningen Norden, Nordjyllands kreds inviterer til Nordisk Højskoledag på Vrå Højskole,
Højskolevej 1, 9760 Vrå.

Program for dagen:
9.00 – 9.30: Ankomst og kaffe
9.30 – 10.30: Oplæg om nordisk litteratur v/ forfatter og højskolelærer Janni Olsen
10.30 – 11.00: Pause – mulighed for rundvisning
11.00 – 12.00: Den nye højskolesangbog – sang og fortællinger v/ musiklærer Jeanne Ørvad
12.00 – 13.00: Frokost og pause
13.00 – 14.00: Danske højskoler v/ højskolelærer Ole Schillerup
14.00 – 15.00: Rundvisning på Kunstmuseet
15.00 : Kaffe – tak for i dag
Pris pr. person kr. 350 inkl. Frokost, oplæg og forplejning.
Sidste tilmelding er mandag den 18. oktober til kredsformand Karin Arveschaug tlf. 23211769 el.
mail: karinarveschaug@gmail.com
Tirsdag den 9. november kl. 19.00
Genforeningen
Foredraget om genforeningen ved direktør for Museum Sønderjylland på Sønderborg Slot Axel
Johnsen, som desværre sidste år måtte aflyses, kommer nu igen. Axel Johnsen som er ph.d. i
historie og forfatter til flere bøger særlig om de folkelige grænselandsbevægelser i Danmark, og til
den nylig udkomne ”Grænsen, folket og staten” vil fortælle om grænseforeningens historie 19202020.
I 2020 fejrede vi 100-året for genforeningen i 1920, det år, hvor sønderjyderne stemte sig hjem til
Danmark. Men var genforeningen fuldbyrdet med Christian X´s ridt på den hvide hest ind i det
genvundne land? Var det ikke nærmere den lange og vanskelige genforening, der begyndte her?
I foredraget vil Axel Johnsen ridse hovedlinjerne for de sidste 100 års grænselandshistorie op – en
historie fuld af svære problemer, der skulle overvindes. Den største forhindring på vejen mod et
afspændt forhold var Tysklands fase som nazistisk diktatur 1933-1945 og det danske opgør om
grænsen 1945-1949. Først derefter kunne sårene heles og et nyt tillidsforhold mellem danskere og
tyskere bygges op. Der venter os et spændende foredrag om Genforeningen

Danske gendarmer og internationale kontrolfolk ved den nye grænse i foråret 1920

Arr. Foreningen Norden, Brønderslev – i Sognegården i Brønderslev, Bredgade 102. Pris inkl.
Kaffe – 70 kr. Ikke medlemmer – 80 kr. Alle er velkomne
Mandag d. 15. november kl. 19.00 på Brønderslev Bibliotek

I forbindelse med Nordisk Litteraturuge (15-21/11) og i samarbejde med Brønderslev Bibliotek
afholder Foreningen Norden ”Skumringstime”, som indbefatter oplæsning af en nutidig nordisk
forfatter samt indlagt kaffe og kagepause.
I forlængelse af oplæsningen vil vi sammen synge nogle af vore nordiske sange..
2022
NYTÅRSKUR
Vi måtte desværre aflyse dette års nytårskur i januar måned. Men nu til januar 2022 vender vi
tilbage med vores traditionelle festligholdelse af nytåret.. Mandag den 17. januar kl. 18.30 afholder
vi derfor ”NYTÅRSKUREN” i sognegården, Bredgade 102.
Denne aften er for medlemmer, hvor vi har tid til hinanden, med hyggeligt samvær, snak, et let
traktement og underholdning, og hvor vi ønsker hinanden et godt nytår.
Nærmere program for aftenen udsendes først i januar 2022 sammen med det næste halvårs program.
Pris for aftenen kr. 100,-.

Siden sidst.
Forårs-aftentur til Lunken
Tirsdag d. 18. maj var foreningen på en aftentur i egne biler til naturskolen i Lunken, hvor
naturvejleder Knud Mide Andersen fortalte om stedet og omgivelserne. Derefter nød vi vores
medbragte kaffe ved de udendørs overdækkede borde – en vellykket forårstur hvor vi nød at være
sammen for første gang efter coronarestriktionerne.

Naturvejleder Knud Mide Andersen fortæller om naturskolen

Generalforsamling for 2020 afholdt den 8. juni
Formand Poul Sørensen aflagde foreningens årsberetning, som blev godkendt.
Kassereren fremlagde regnskabet, som blev godkendt.
Det blev vedtaget at foreningen fremover udsender indkaldelse til generalforsamling
og halvårsprogrammerne pr. mail til de medlemmer som har oplyst deres mailadr. Til
øvrige udsendes det stadig pr. post.
Nyvalgt til bestyrelsen blev Lene Hansen, og genvalgt blev Charlotte Søtorp, Bent
Torp Hansen (indtrådt 2020 efter Birthe Christiansen), og Peder S. Kristensen. Som
suppleant valgtes Sonja Gaardbo Sørensen.
Som revisorer genvalgtes Jytte Kjølby og Else Marie Munkholt Jensen
Konstituering af bestyrelsen
Ved bestyrelsens første møde efter generalforsamlingen d. 16. aug. konstitueredes
bestyrelsen som følger:
Formand.
Poul Sørensen, Langelandsgade 19, Brønderslev
Mobil 30500741
mail: majabundgaard5@hotmail.com
Næstformand
Lene Hansen, Præstelunden 15, 9740 Jerslev
Mobil 29911524
mail: mfleha@gmail.com
Sekretær
Bodil Møller, Bøgevej 3, Ø, Brønderslev
Mobil 22667107
mail: alfred-m@mail.dk
Kasserer
Charlotte Søtorp, Tygelsgade 13, Brønderslev
Mobil 23255469
mail: charlottesotorp@mail.com
Bestyrelsesmedlem
Jytte Andersen, Fasanvej 50, Brønderslev
Mobil 30666243
mail; tolstrupveJ514@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Peder Sidelmann Kristensen, Limfjordsvej 12, Brønderslev

Mobil 51243407

mail: pederskristensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Bent Torp Johansen, Dannevirkevej 3, Ø. Brønderslev
Mobil 51251463
mail: bent@christorp.dk
Suppleant:
Sonja Gaardbo Sørensen, Olufsgade 48, Brønderslev.
Mobil 28353402
mail:s.gaardbo@me.com

