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Kendskab giver venskab

Udgivet JANUAR 2022

Februar - august 2022

Hvis ikke andet er angivet holdes alle arrangementerne i den store sal
på Slagelse Bibliotek, Stenstuegade 3, Slagelse.
Entré: 50 kr. for medlemmer og 70 kr. for gæster.
Der er ikke forhåndstilmelding til foredragene på Slagelse Bibliotek.

Slagelse kommune støtter venskabsarbejdet i Norden.

Kalender for 2022
8. februar
22. marts

kl. 19 - 21. Foredrag: Rejsen til tidernes morgen ...
kl. 18. Nordisk gæstebud i Slagelse.
kl. 19.30 ordinær generalforsamling.
6. april
kl. 18 - 20. Gæstebud og Kredsgeneralforsamling.
26. april
kl. 19 - 21. Foredrag: Færøerne i dag.
31. maj
Forårstur til Fyn.
8. - 13. august: Medlemsrejse til Færøerne
27 - 28. august: Venskabstræf i Ski, Norge.
Vi orienterer om ændringer i programmet på mail og på www.norden-slagelse.dk
Det trykte program ligger på Bibliotekerne og kan fås på møderne.

Forsidebilledet

Årskontingent for 2022:

www.norden-slagelse.dk

Personligt medlemskab
305 kr.
Husstandsmedlemskab
400 kr.
Pensionistmedlemskab
205 kr.
Pensionistparmedlemskab
250 kr.
Skolemedlem
200/495 kr.
Støttemedlem:
Beløb efter aftale.

er fra Skärhamn på øen Tjörn,
nord for Göteborg, hvor vi gjorde
holdt på sommerens medlemstur
2021 til Norge og Sverige.
Se flere billeder på

Foreningen

Norden
Slagelse
Norden
SlagelseLokalafdeling
Lokalafdeling
Slagelse

Foreningen

Velkommen i Foreningen Norden, Slagelse
Vi arbejder for øget samarbejde i Norden, og sætter derfor fokus på klima,

❑ Onsdag den 6. april kl. 18 - 20.

kultur, sprog, samfundsliv og historie i de nordiske lande. Foreningen Norden

Nordisk Gæstebud for Kredsen kl. 18. Smørrebrød.

har lokalafdelinger i alle nordiske lande. Slagelse har venskabsbyer i Sverige,
Norge og Finland.

Kredsgeneralforsamling kl. 19.
Sted: Fugledegård, Bakkendrupvej 28, 4480 Store Fuglede.

2022
❑ Tirsdag den 8. februar kl. 19 - 21.

❑ Tirsdag den 26. april 2022 kl. 19 - 21.

Rejsen til tidernes morgen – Jorden set fra Grønland.

Færøerne i dag.

Foredrag af Minik Rosing, professor i geologi ved Københavns

Kristina Háfoss, direktør for Nordisk Råd, er fra Færøerne og uddannet

Universitet, Geologisk Museum og Statens Naturhistoriske Museum.

cand.polit. og cand.jur. Tidligere medlem af Lagtinget, minister for ud-

De færreste er klar over, at uden liv havde der ikke været kontinen-

dannelse, forskning og kultur, samt fra 2015 til 2019 finansminister.

ter. Det viser sig nemlig, at livet er den stærkeste forandrende kraft på Jorden.

Foredraget vil give et aktuelt indblik i Færøernes situation i dag, og en

Det har geologien afsløret, og det beretter Danmarks egen stjerneforsker inden-

oversigt over udviklingen de seneste 20 år. Dertil betragtninger om, hvad vi i det

for geologi Minik Rosing om i sit foredrag. Vi skal høre om de opdagelser, der

nordiske samarbejde kan lære af Coronatiden, og hvilken rolle Nordisk Råd har i

danner fundamentet for vores forståelse af jorden og livet som uadskillelige fæ-

arbejdet med at styrke det nordiske samarbejde fremover. Aftenen slutter med

nomener. Vi skal også høre om opdagelsen af de tidligste spor af liv på jorden

spørgsmål og debat.

og om forskningen i hvordan landjorden, havet og atmosfæren har udviklet sig i

takt med livets opståen og udvikling. En stor del af vores viden om Jorden stammer fra Grønland. Foredragets titel er også titlen på Minik Rosings seneste bog,

❑ Tirsdag den 31. maj kl. 8 - 19.

der er en kærlighedserklæring til det Grønland, der har været drivkraften i hans

Forårstur til Fyn.

geologiske forskning.

Vi besøger Ditlevdals Bisonfarm, Horne kirke, Faaborg Museum og Lundeborg
havn. Frokost i Faaborg på Restaurant Magasingaarden.

❑ Tirsdag den 22. marts kl. 18.
Nordisk gæstebud i Kløverhuset på Teglværksvej 11, Slagelse.
Vi byder på en nordisk inspireret menu til 170 kr. (Inkl. drikkevarer).

Hele turen med entréer og rundvisninger, frokost inkl. drikkevarer og kaffe i bussen koster 650 kr. for medlemmer og 700 kr. for gæster.
Programmet sendes til medlemmerne og kan hentes på www.norden-slagelse.dk

Tilmelding og betaling senest 1. marts
på mail til formand@norden-slagelse.dk eller sms/tlf. på 21 26 21 82.
Betaling på reg.nr. 2433, konto nr. 6277 848 277 eller MobilePay: 4530TF

❑ Mandag den 8. - lørdag den 13. august.

(Eller efter aftale).

Flyrejse til Færøerne.

Generalforsamling kl. 19.30 efter middagen.

Vi skal senere med bus, med skibe og på gåben opleve imponerende landskaber,

Dagsorden ifølge vedtægterne.
NB Der er ikke tilmelding til generalforsamlingen.

Vi ankommer om formiddagen, og begynder besøget med en rundtur i Thorshavn.
mange tunneler og storslået natur, foruden alt det andet.
Programmet sendes til medlemmerne og kan hentes på www.norden-slagelse.dk

