
❑ Tirsdag den 9. maj 2017.  

Årskontingent for 2019: 

Personligt medlemskab      295 kr. pr. år. 
Husstandsmedlemskab      390 kr. pr. år. 
Pensionistmedlemskab      195 kr. pr. år. 
Pensionistparmedlemskab     240 kr. pr. år. 
Skolemedlem                200/495 kr. pr. år. 
Støttemedlem:              Beløb efter aftale.  
Kontingentfrit for nye medlemmer i 2019. 

   
 

Foreningen  

NORDEN  

www.norden-slagelse.dk 

 
Forsidebilledet: 
Foreningen Norden på sommertur 
foran Alvar Aaltos fredede sanato-
rium i Paimio 2018. 
Se flere billeder på hjemmesiden. 

Kendskab giver venskab 

Bestyrelsen 
 
Steen Ludvigsen, formand 
Aase Kanding, næstformand 
Agnete Berthelsen, kasserer 
Vagn Pedersen, presse 
Frede Olsen 
Søren Stjernø, webmaster 
Carsten Egø Nielsen 

Telefon     Mail 
 
21 26 21 82  formand@norden-slagelse.dk 
23 34 87 14 
28 19 51 23 
28 77 54 20 
21 63 44 57 
24 22 05 21 
23 44 44 92 

Slagelse Lokalafdeling 

❑ Venskabstræf i Paimio (Pemar) den 31. august 2019. 
Programmet ligger ikke klart, men vi håber, at rigtig mange medlemmer vil 
deltage i dette arrangement, hvor vi kommer tættere på vore nordiske venner 
fra Sverige, Norge og Finland. Der bliver privat indkvartering, og vi vil opleve, 
at skandinavisk forstås uden store problemer. 
Samme dag deltager vi i åbningen af udstillingen ”Imaginære landskaber” på 
Rådhuset i Paimio. 
Hvordan kommer vi til Paimio? Vi kan tage det klimavenlige tog til Stockholm 
og derfra færgen til Turku (Åbo), flyve til Turku via Stockholm eller køre i bil til 
Stockholm og videre med færgen. Vi taler om det efter generalforsamlingen. 

  Forår og sommer 2019 

Slagelse Lokalafdeling 

 
Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor 
sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande. 
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❑ Lørdag den 31. august 2019 kl. 14-16.  
Imaginære landskaber. 
Fernisering på Rådhuset i Paimio. 
Udstillingsperiode: 31. august - 30. september. 

❑ Tirsdag den 30. juli – søndag den 4. august 2019.  
Flyrejse til Kiruna, Abisko og Narvik. 
Programmet kan læses på www.norden-slagelse.dk og sendes til medlemmerne. 
Turen er tilrettelagt i samarbejde med Egons Rejsebureau, der er teknisk arr. 
Bestil rejsen allerede nu på www.egons-rejser.dk, den vil helt sikkert 
hurtigt blive udsolgt. 

❑ Tirsdag den 14. maj 2019.  
Bustur til Skåne.  
Programmet kan læses på www.norden-slagelse.dk og sendes til medlemmerne. 



Velkommen i Foreningen Norden, Slagelse Lokalafdeling. 
 
Vi byder i 2019 bl.a. på en bustur til Skåne, flyrejse til Kiruna og Venskabstræf i 
Paimio, Finland, foruden spændende foredrag om nordiske forhold.  
 
Hvor ikke andet er angivet er foredragene i den store sal på Slagelse 
Bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse, og der er ikke tilmelding.  
 
Entré inkl. kaffe/te og kage: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster. 

❑ Lørdag den 5. januar 2019 kl. 14-16. 
Imaginære landskaber.  
Fernisering på Kongegården, Algade 25, 4220 Korsør. 
Deltagende kunstnere: Susanne Thea, Danmark - Mats Lindh, Sverige - Petter 
Solberg, Norge - Teija Lehto, Finland. 
Udstillingsperiode: 6. - 31. januar. 
Udstillingen støttes økonomisk af Slagelse Kommune. 

❑ Mandag den 15. april 2019. 
Foreningen Norden fejrer 100-årsdagen i DRs Koncertsal. 
Vi mødes på Slagelse station og tager med tog og Metro til Amager.  
Programmet er ikke færdigt, og vi kender ikke billetprisen, men Dronningen er til 
stede, og der bliver direkte transmission på DR. Læs nærmere på hjemmesiden. 

❑ Tirsdag den 12. februar 2019 kl. 19-21.  
Mit Murmansk. Blandt samer, rensdyr og lykkejægere i det yderste Nord.  
 
Billedforedrag af antropolog Claus Oreskov, der gennem 12 år har arbejdet med 
flere sociale projekter i Murmansk Oblast, også kendt som Kola-halvøen. Murmansk 
og Danmark har mange historiske rødder til fælles, lige fra dengang Chr. den 4. i 
1599 rejste derop for at hævde dansk overhøjhed. Dengang betalte samerne på 
Kola-halvøen skat til Danmark. I dag hjælper Danmark samerne med at styrke de-
res kultur og samfund.  

 

❑ Lørdag den 9. marts 2019 kl. 14-16. 
Imaginære landskaber. 
Fernisering i Kulturhuset, Hässleholm, Skåne. 
Udstillingsperiode: 9. marts - 27. april. 

                                                           Programmet fortsætter på bagsiden 

❑ Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 18.  
Nordisk gæstebud i Kløverhuset på Teglværksvej 11, Slagelse. 
 
Vi byder på en eksklusiv nordisk menu til 170 kr. (Ekskl. drikkevarer til små priser). 
 
Bindende tilmelding og betaling senest 1. marts 2019.
Tilmelding på mail til formand@norden-slagelse.dk eller på tlf./sms til 21 26 21 82.  
Betaling på reg.nr. 2204, konto nr. 6277 848 277      
eller ved ankomst, dog kun efter forudgående aftale. 
 
Generalforsamling kl. 19.30 efter middagen.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
 
NB Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen. 

❑ Søndag den 6. januar 2019 kl. 14-16. 
Færøerne - Nordatlantens grønne perler. 
 
Billedforedrag af Irving Norqvist, der har et indgående kendskab til Færøernes 
historie, kultur og natur. Vi skal høre om dagligdagen på de vindblæste grønne øer i 
det nordlige Atlanterhav. Irving Norqvist, der nu er bestyrelsesmedlem i Lokalafde-
lingen i Hässleholm, har, som søofficer i den danske flåde, været på alle øerne og 
har mange personlige venner der. Han har fulgt færingerne på arbejde til hverdag 
og til fest og vil krydre foredraget med mange personlige oplevelser. 

Vi orienterer om ændringer i programmet på mail og på www.norden-slagelse.dk  
Det trykte program ligger på Slagelse Bibliotek og kan fås på møderne.  

 
 
 
 

Foreningen NORDEN bliver 100 år i 2019. 
 
Foreningen NORDEN blev stiftet som en fredsbevægelse i Danmark, Sverige og 
Norge kort efter afslutningen af 1. verdenskrig den 15. april 1919.  
 
Vi fejrer jubilæet hele året i samarbejde med Korsør-Skælskør Lokalafdeling, og 
lægger i januar ud med en kunstudstilling på Kongegården i Korsør: 
”Imaginære landskaber” skabt af 4 nordiske kunstnere . Billederne vises i løbet 
af året også i 2 af vore venskabsbyer, Hässleholm i Skåne og Paimio i Finland. 

❑ Mandag den 25.februar 2019 kl. 14-16. 
Slagsbrødre eller broderfolk – Nordens historie gennem 1300 år. 
 
Med forfatter og historiker Lars Hovbakke Sørensen får vi en tour de force gen-
nem Nordens lange fælles historie set i europæisk perspektiv. I foredraget stiller 
han spørgsmålene: Hvor gammelt er det nordiske fællesskab? Hvordan har det 
udviklet sig? Og har vi mest været slagsbrødre eller broderfolk? Hvilke perspektiver 
er der for et fremtidigt politisk og kulturelt samarbejde mellem de nordiske lande. 
Arrangementet er et samarbejde mellem os og oplysningsforbundet FOF Syd- og 
Vestsjælland. 

NB! Husk tilmelding til FOF i Slagelse på tlf. 58 52 81 64.                                                      
Entré inkl. kaffe og kage 100 kr. 

❑ Søndag den 3. marts 2019 kl. 10-16. 
Besøg vores stand på Livsstilsmessen i Skælskørhallen.  
Vi samarbejder med Korsør-Skælskør Lokalafdeling om dette arr. 

mailto:formand@norden-slagelse.dk

