
❑ Tirsdag den 9. maj 2017.  

Årskontingent for 2021: 

Personligt medlemskab      295 kr. 
Husstandsmedlemskab      390 kr. 
Pensionistmedlemskab      195 kr. 
Pensionistparmedlemskab     240 kr. 
Skolemedlem                200/495 kr. 
Støttemedlem:     Beløb efter aftale.  

   
 

www.norden-slagelse.dk 

Forsidebilledet: 
Foreningen på besøg i Hedeby på 
sommerrejsen til Grænselandet 2020 
 
Se billederne på hjemmesiden. 

Bestyrelsen 
 
Steen Ludvigsen, formand 
Aase Kanding, næstformand 
Agnete Berthelsen, kasserer 
Frede Olsen 
Søren Stjernø, webmaster 
Carsten Egø Nielsen 
Gunnar Jensen 

Telefon     Mail 
 
21 26 21 82  formand@norden-slagelse.dk 
23 34 87 14 
28 19 51 23 
21 63 44 57 
24 22 05 21 
23 44 44 92 
40 26 53 17 

 Program for 2020-21 

Foreningen NORDEN arbejder for øget nordisk samarbejde. Derfor sætter vi 
fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande. 
 
Slagelse kommune støtter venskabsarbejdet i Norden. 
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❑   Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18 – 21 i Kløverhuset, Teglværksvej 11. 

Nordisk gæstebud kl. 18.00.  

Vi byder på en lækker menu til 170 kr. inkl. drikkevarer. 

Tilmelding ved betaling senest 1. marts 2021 til 

Nordea: Reg.nr. 2433, konto nr. 6277 848 277 eller på MobilePay nr. 4530TF eller 

på anden måde efter aftale. Husk navn ved betaling. 
Generalforsamling kl. 19.30 efter middagen. Dagsorden ifølge vedtægterne.  

Ingen tilmelding hvis du kun kommer til generalforsamlingen. 

Kendskab giver venskab 
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Hvor ikke andet er angivet holdes arrangementerne på Slagelse Bibliotek, 
Stenstuegade 3, Slagelse, og der er ikke tilmelding.  
 
Entré: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster. Vi kan desværre ikke 
servere kaffe og kage tll møderne lige nu, men vi har vand på flaske. 

Slagelse SlagSel-Slagelse 
Kendskab giver venskab 

Venskabstræf 2019 i Paimio, Finland. 

Slagelse 

Venskabstræf 2019 i Paimio, Finland. Vikingehavnen i Hedeby 

❑ Tirsdag den 11. maj 2021. Udflugt til Odsherred.  

❑   1. - 6. september 2021. Rejse til Norge og Sverige og træf i Follo.  



 

                                                            

❑ Søndag den 6. december 2020 kl. 14 – 16.  

Så længe skuden kan gå … 

Koncert med Allan Høier og Allan Thorsgaard. 

Programmet omfatter de mest kendte svenske viser af bl.a. Bellman, Sjöberg, 

Wennerberg, Taube, Vreeswijk, Afzelius, Lundell og Dan Andersson. 

Hør (og nyn med på) fx visen om de atten svaner, Har du viser, Så længe sku-

den kan gå, Åbent landskab, Deirdres samba, Juanita og Ping-pong-valsen. 

Viserne fremføres smukt og stemningsfuldt i gode, danske oversættelser. 

Allan Høier er privatuddannet visesanger og Allan Thorsgaard er uddannet på 
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i klassisk guitar. 
 
❑  Søndag den 10. januar 2021 kl. 14 – 16.  

Isens hemmeligheder. 

Foredrag af professor Dorthe Dahl-Jensen, Is og Klima gruppen, 

Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet. 

I den seneste tid har hendes forskning fokuseret på udviklingen af 

Grønlands indlandsis i forbindelse med den globale opvarmning. 

Som den første og eneste i verden borer Dorthe Dahl-Jensen og 

hendes hold af 40 internationale forskere en 2650 m dyb iskerne gennem ind-

landsisen midt i en isstrøm i Nordøstgrønland.  

Foredraget vil komme ind på, hvordan vi kan bruge viden om fortidens klima til 

at forstå, hvad der sker i vores fremtid bl.a. om isstrømmenes bidrag til hav-

vandsstigningerne, og hvad forskerne mener, der vil ske i den kommende tid. 

 
❑ Tirsdag den 16. februar 2021 kl. 19 – 21.  

Koncert med Pia Heise og Sara Heise. 

Pia Heise er mezzosopran og uddannet på Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium.  

I 2009 indledte vi sæsonen med en koncert med Pia Heise i Sct. 

Mikkels Kirke. Denne gang synger hun sammen med sin datter Sara 

Heise, der de seneste 5 år har sunget i DR-Pigekoret hos Phillip Fa-

ber. Musikken vil især kredse om den nordiske sangskat.  

Velkommen til en ny sæson i Foreningen Norden. 
 
Ingen ved i skrivende stund hvilken indflydelse Covid-19 får for vores mødeaktivitet i 
den kommende tid, men vi har valgt at være optimister, også i fremtiden. Der er 
derfor fuldt program. På www.norden-slagelse.dk er der en mere udførlig omtale af 
foredrag og koncerter mm.  

 

❑   Tirsdag den 1. september 2020 kl. 18-21 i Kløverhuset. 
Nordisk Gæstebud kl. 18.00. 
Generalforsamling kl. 19.30. 

 

❑   Tirsdag den 15. september 2020. 
Udflugt til Lolland.  
 
❑ Tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 19 – 21.  

Qullissat - Byen der ikke vil dø.  

Foredrag af journalist og forfatter Søren Peder Sørensen om den 

nedlagte grønlandske kulmineby på Disko-øen og om de følger, det 

fik for indbyggerne, da de blev tvunget til at forlade deres by i 1972. 

Det handler om danmarkshistoriens største folkeflytning, men det er 

også historien om en forladt by, der stadig spiller en vigtig rolle for 

de tidligere beboere og deres efterkommere. Qullissat, der var en af Grønlands stør-

ste og mest moderne byer, blev forvandlet til en spøgelsesby.  

 

❑ Mandag den 9. november 2020 kl. 19 – 21.  

Skumringsaften. Gratis adgang og en gratis vand denne aften.                                                                                                                                            

På mere end 2000 biblioteker og andre samlingssteder i Norden og Baltikum samles 

tusindvis af tilhørere i skumringstimen kl. 19 lokal tid for at lytte til en nordisk fortæl-

ling. Vi samarbejder med Slagelse Bibliotek om arrangementet. 

Temaet i år er ikke offentliggjort endnu. 

Forfatter og foredragsholder Dorte Smedegaard læser op.  

I 2018 holdt Dorte Smedegaard et foredrag for os om Emilie Demant, ung-

domskæreste med komponisten Carl Nielsen. 

Efter oplæsningen, skal vi opleve en koncert med Linnéa Villén og Allan Sjølin. 

Begge er uddannet  fra solistklassen på Det Kongelige Danske 

Musikkonservatorium og begyndte deres musikalske partner-

skab i 2015. De gav koncert på Biblioteket i 2018, og der ven-

ter os en stor musikalsk oplevelse. 


