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❑ Mandag den 23. marts 2020 kl. 18 – 21.

Generalforsamling og Gæstebud i Kløverhuset,
Teglværksvej 11, Slagelse.
Nordisk gæstebud kl. 18.00.
Vi byder på en sønderjysk menu til 170 kr. inkl. drikkevarer.
Bindende tilmelding og betaling senest 1. marts.
Tilmelding på mail til formand@norden-slagelse.dk eller på tlf. til 21 26 21 82.
Betaling på reg.nr. 2204, konto nr. 6277 848 277 eller på anden måde efter
aftale.

Foreningen

NORDEN
Kendskab giver venskab

Generalforsamling kl. 19.30 efter middagen.
Ingen tilmelding.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor
sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande.
Forårsprogram for 2020 udsendes omkring nytår til medlemmerne.

❑ Forårsturen i maj 2020 går til Lolland.
❑ Sommerrejsen i august 2020 går til Grænselandet.
Nærmere beskrivelser i forårsprogrammet.

Forsidebilledet:

Årskontingent for 2020:

Foreningen Norden på forårsturen
i Skåne. Her besøger vi Ales
Stenar ved Kåseberga, Sveriges
største skibssætning.
Se flere billeder på hjemmesiden.

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.

www.norden-slagelse.dk

Kontingentfrit for nye medlemmer i 2019.

Udg. maj 2019

Program for 2019-20

Slagelse Lokalafdeling
Slagelse LokSalafde-

Velkommen i Foreningen Norden, Slagelse Lokalafdeling.
I anledning af 100-året for Genforeningen sætter vi i den kommende sæson fokus på Danmark og kendte danskere. Forårsturen går til Lolland og sommerturen
til Sønderjylland, hvor vi besøger kendte og ukendte lokaliteter.
Hvor ikke andet er angivet holdes foredragene 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.

Foreningen NORDEN — 100 år i 2019.
Foreningen NORDEN blev stiftet i 1919 som en fredsbevægelse i skandinavien
kort efter afslutningen af 1. verdenskrig, i Danmark den 14. april.

❑ Onsdag den 11. september kl. 19 - 21.

Da danskerne fik Dannebrog.
Foredrag af lektor, dr. theol. Carsten Selch Jensen.
Hvad er den historiske virkelighed bag legenden om Dannebrog? At banneret
faldt fra himlen under et voldsomt slag mellem danske korsfarere og estiske krigere i den nordlige del af Estland i 1219? I foredraget skal vi høre om de ideer,
forestillinger og konkrete samfundsstrukturer, der herskede blandt danskerne og
esterne på det tidspunkt, hvor de tørnede sammen på slagmarken, men også
kom til at præge hinanden i al den tid, hvor Estland forblev en del af den danske
konges besiddelser. Et vigtigt kapitel i de to landes fælles historie.

❑ Søndag den 8. december kl. 14 – 16.

Et kongeligt eventyr.
Foredrag af Jens Jørgensen, forfatter og cand.mag. i historie og tysk, om H C
Andersen.
H. C. Andersen voksede op i Odense, og kom til København som 14-årig. Vidste
ikke, hvor han skulle bo. Ingen penge. Ingen aftaler. Sendt på latinskole i Slagelse
for Kongens penge. Efter beslutning fra kongehusets nærmeste rådgiver. I enevældens tid! Han holdt jule-og nytårsferie på Amalienborg og begyndte at gæste herregårdene i Danmark. Alt sammen, før han skrev sit første eventyr. Det hænger ganske enkelt ikke sammen med, at han skulle være biologisk barn af en skomagerlærling i Odense.
I sin nye bog har Jens Jørgensen gravet ganske mange nye indicier frem, der peger
på, at den senere Christian VIII er H. C. Andersens biologiske far. Det vil han fortælle om.

❑ Søndag den 12. januar 2020 kl. 14 – 16.

I Vitus Berings fodspor.
Foredrag af John Andersen, arkitekt, polarforsker, forfatter og eventyrer,
om en af verdenshistoriens største opdagelsesrejsende, danskeren Vitus Bering, som i 1700-tallet gennemførte to store ekspeditioner for den russiske
zar. I Rusland kaldes han den russiske Columbus, mens han er næsten
ukendt i Danmark. John Andersen tog på motorcykel i Vitus Berings fodspor
gennem Rusland fra Skt. Petersborg i vest til Berings grav på Bering Øen i det
nordlige Stillehav og fortæller om turen og historien om Vitus Bering.

❑ Tirsdag den 15. oktober 2019 kl. 19 – 21.

Danmark dejligst.
Billed- og filmforedrag af Pernille Semler og Bent Yde Jørgensen, der er dykkere, naturfotografer og filmmagere. Vi skal på en inspirerende naturrundrejse, der
omfatter både geologi og biologi. Kom med foran og bag kameraerne, der åbner
dørene til hemmelige rum. Kom med til en hyggelig og underholdende aften med
sjove historier i godt selskab. Foredragsholderne har bl.a. produceret til DR, TV2,
National Geographic, DK4, STV, KNR, Danida og Danmarks Miljøundersøgelser.

❑ Mandag den 11. november 2019 kl. 19 – 21.

Skumringsaften.
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
fortælling. Vi samarbejder med Slagelse Bibliotek om dette arrangement.
Temaet: Fest i Norden. Der læses op fra Karen Blixens roman: Babettes gæstebud.
Efter oplæsningen, er der koncert med ensemblet Norna, en kvartet, hvis medlemmer kommer fra Sverige, Finland, Danmark og Norge. Kvartetten har især middelaldermusik og nordisk folkemusik på repertoiret. Udover at alle fire synger, spilles
der på ældre strengeinstrumenter som keltisk harpe, lyre, rebec og kantele, samt
på forskellige fløjter.

❑ Tirsdag den 11. februar 2020 kl. 19 – 21.

Genforeningen 1920.
Foredrag af Carsten Egø Nielsen, historiker og cand.phil., om begivenhederne,
der førte til Nordslesvigs genforening med Danmark.
Efter krigen i 1864 tabte Danmark de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen (fra 1871 Tyskland). Genforeningen med Danmark af dele af
de tabte områder blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig. Den
fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da
Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav
genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse
ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

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.

