
❑ Tirsdag den 9. maj 2017.  

Årskontingent for 2020: 

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 

Forsidebilledet: 
Foreningen Norden, Slagelse,  
på  fjeldet ved Abisko august  
2019. 

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 

 Vinter, forår og sommer 2020 

Foreningen NORDEN i Danmark arbejder for øget samarbejde i Norden. Derfor 
sætter vi fokus på sprog, kultur, historie og samfundsliv i de nordiske lande. 

 
Slagelse kommune yder økonomisk støtte  til venskabsarbejdet.  
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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. 
 
Tilmelding på mail til formand@norden-slagelse.dk eller tlf/sms på 21 26 21 82. 
 
Betaling senest den 1. marts på reg.nr. 2433, konto nr. 6277 848 277 eller på 
MobilePay nr. 28 19 51 23 eller på anden måde efter aftale. 
  
Generalforsamling kl. 19.30 efter middagen.  
Ingen tilmelding hvis du kun kommer til generalforsamlingen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kendskab giver venskab 
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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. 

Slagelse SlagSel-Slagelse 
Kendskab giver venskab 
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3. dag: Gottorp Slot – Vikingemuseum Hedeby 
Guidet rundvisning på Gottorp Slot, der huser en stor samling af kunst og kultur. 
Fælles frokost i Restaurant Wikingturm, med en flot udsigt over Slesvig og om-
egn.  
Om eftermiddagen rundvisning på Vikingemuseum Hedeby. Aftensmad på hotel-
let.  

 
4. dag: Dannevirke Museum - Sejltur på Kielerkanalen 
Besøg med rundvisning på Dannevirke museum. Efter Dannevirke kører vi til 
Rendsborg og går sammen med rejselederen på opdagelse i byen. Frokost på 
egen hånd. Eftermiddagen byder på en 3½ times sejltur på Kielerkanalen med 
hjuldamperen Freya fra Rendsburg til Kiel. Om bord nydes en stor kagebuffet. 
Aftensmad på Restaurant Wikingerschänke. 
 
5. dag: Kobbermølle Industrimuseum - Den Gamle Grænse 
Morgenmad og afrejse mod Kruså. Besøg og rundvisning på Kobbermølle Indu-
strimuseum. Kobbermølle blev grundlagt af Christian IV i 1602. Her blev der 
fremstillet kobberplader til slotsbyggerierne og til flåden i København foruden 
brugsgenstande i kobber og messing. Herefter kører vi nordpå til Den Gamle 
Grænsekro, hvor der venter en god frokost inden et foredrag på Genforenings- 
og Grænsemuseet.  Sidst på eftermiddagen går turen hjem til Korsør og Slagelse. 
 
PRAKTISK INFORMATION: 
 
Afrejse: Mandag den 10. august 2020. 
Slagelse Busterminal 08.50, Korsør Caspar Brands Plads 09.15. 
 
Hjemkomst: Fredag den 14. august 2020. 
Korsør Caspar Brands Plads 17.35, Slagelse Busterminal 18.00. 
 
Vi bor på: Hotel Hohenzollern, Moltkestraße 41, D-24837 Schleswig. 
Tlf.: 00 49 46 21 90 60 www.hotel-hohenzollern.de 
 
Tilmelding til Egon’s Rejsebureau på tlf. 7020 1847, senest den 1. maj 2020 
eller online på egons-rejser.dk/norden  
Husk ved bestilling at oplyse / skrive : ”Foreningen Norden, Slagelse”. 
 
Betaling: 
Depositum 500 kr. + evt. afbestillingsforsikring. 
Opkræves kort tid efter tilmelding. 
Restbeløb betales senest 4 uger før afrejse. 
 
Inkl. i prisen: 
• Transport og 4 overnatninger. 
• 4 x morgenmad, 3 x frokost og 4 x aftensmad. 
• Alle entréer, rundvisninger og foredrag, som er nævnt i programmet. 
• Sejltur på Kielerkanalen inkl. kagebuffet. 
• Dansk rejseleder på hele rejsen. 
• Gebyr til Rejsegarantifonden. 
 
Læs en fyldig beskrivelse på norden-slagelse.dk eller egons-rejser.dk/norden  
eller Nordiske, nr.1 januar 2020. 

Velkommen i Foreningen NORDEN, Slagelse 
 

❑   Søndag den 12. januar 2020 kl. 14 – 16 på Biblioteket. 
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 russi-
ske 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 11. februar 2020 kl. 19 – 21 på Biblioteket.                                            
Genforeningen 1920.                                                                                      
Foredrag af Carsten Egø Nielsen, historiker og cand.phil., om begivenhe-
derne, 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. ver-
denskrig. Foredraget kan betragtes som en introduktion til foreningens 
sommerrejse til Sønderjylland i 2020, men kan også høres selvstændigt. 
 
❑ Mandag den 23. marts 2020. Gæstebud og generalforsamling.  
Læs mere på bagsiden. 
 

❑ Forårstur tirsdag den 12. maj til Lolland. 
Se programmet på www.norden-slagelse.dk 
Kun få pladser tilbage. 
 

❑ Sommertur 10.-14. august til Sønderjylland og Nordtyskland. 
5-dages busrejse i samarbejde med Egon’s Rejsebureau, Slagelse. 
 
Pris pr. person i dobbeltværelse: 4.795 kr. Tillæg for enkeltværelse: 495 kr.  
 
Den 15. juni 2020 er det 100 år siden Christian X red over den hidtidige 
dansk-tyske grænse. Det markerer vi med en rejse til grænselandet. 
 
1. dag: Historiecenter Dybbøl Banke – Dybbøl Mølle 
Udrejse over Fyn, og fra Bøjden med færgen til Als. Der serveres en let 
frokost om bord. Derefter Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle 
med rundvisning begge steder. Først på aftenen er vi fremme i Slesvig. Vi 
bor på Hotel Hohenzollern, hvor vi nyder aftensmaden. 
 
2. dag: Flensborg og Anke Spoorendonk 
Udflugt til Flensborg, hvor to lokale guider præsenterer Flensborgs herlig-
heder i området omkring strøget og havnen. Efter frokost på egen hånd, er 
der god tid til selv at udforske byen. Efter aftensmaden på hotellet  får vi 
besøg af Anke Spoorendonk, formand for Foreningen Norden i Sydslesvig, 
som vil fortælle om dansk-tyske relationer i Grænselandet. Hun har været 
Slesvig-Holstens justits-, kultur- og europaminister og også viceminister-
præsident fra 2012 til 2017. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Arkitekt
https://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter
https://da.wikipedia.org/wiki/Eventyrer

