
1 

Foreningen NORDEN  
Kjellerupegnen 

Stiftet den 1. marts 1943  

AKTIVITETER &  PROGRAM 2015 – 2016 

Fossen ved Munkfors Jernværk 
Foto: Hein Heinsen 



2 

Ordførende: 
Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning, 8620 Kjellerup 
Tlf.: 86 88 06 89/28 69 06 89, e-mail: em-tw.andersen@fiberpost.dk 

Sekretær: 
Hein Heinsen, Ternevej 6, 8643 Ans By 
Tlf.: 86 87 03 26, e-mail: heinhein@fiberpost.dk 

Kasserer: 
Henning Nielsen, Lyngbakkevej 46, 8643 Ans 
Tlf.: 86 87 07 66, e-mail: lyng46@fibermail.dk 

Bestyrelsesmedlem 
Rita Larsen, Egernvej 42 B, 8643 Ans 
Tlf.: 86 96 42 16, e-mail: ritajullarsen@hotmail.com 

Bestyrelsesmedlem: 
Thorkild  A. Laursen, Mads Dossvej 26, Thorning, 8620 Kjellerup 
Tlf.: 86 88 05 69, e-mail: thorkildal@live.dk 

Bestyrelsesmedlem Dorthe Kaldal Mikkelsen, Vattrupvej 37, Vattrup, 8620 Kjellerup 

Suppleant: 
Tom Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning, 8620 Kjellerup, 86 88 06 89 
Inger Heinsen, Ternevej 6, 8643 Ans By, Tlf.: 86 87 03 26 

Revisorer: 
Niels Nielsen, Hybenhaven 4, 8620 Kjellerup. Tlf.: 86 65 53 86 
Inger Hedegaard, Finderupparken 72, 8643 Ans By, Tlf.: 86 88 24 54 

Revisorsuppleant: Inge Andersen 

Venskab i Norden 
 
Dette er temaet for årets "Skumringstime i Norden" i Den nordiske biblioteksuge. Ven-
skab og bevidstheden om fællesskab er bærekraften i det nordiske samarbejde.  
 I dagens globaliserede verden er det nødvendigt at kende sine rødder og den fælles 
historie og udnytte den styrke og bevågenhed, de nordiske værdier har, både kulturelt, er-
hvervsmæssigt og miljømæssigt.  
 Det er vigtigt ikke "at hygge sig i smug", men aktivt lade stemmen høre og følges af 
handling. Danmark har i år formandsskabet i Nordisk Ministerråd. Foreningen Norden har 
afholdt erhvervskonference med temaet "Norden skal være EU's vækstregion". Mediesam-
arbejdet mellem de nordiske lande har slået alle rekorder. Konference om Nordens fremti-
dige rolle i EU har været afholdt på Christiansborg. Arktisområdet kræver stor bevågenhed.  
Landsformand Karen Ellemann har udtrykt: "Nordisk samarbejde er ikke en fortidens 
røst fra graven, men en fremtidens mulighed".  
 Græsrødderne er med til at bære i et folkeligt foreningsarbejde, så derfor byder 
bestyrelsen varmt velkommen til vore medlemmer og nordisk interesserede til forenin-
gens 73. sæson. Vi håber, at I vil finde arrangementerne interessante og tage venner 
og bekendte med. Vi glæder os til at se jer!  
 

Ellen Andersen, ordførende.  
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Arrangementer 2015 - 2016 

9. november 2015 kl. 19.00 Mosaikken, Tinghusvej, Kjellerup 

Skumringstid i Norden.  

Temaet er i år ”Venskab i Norden”. Der tages udgangspunkt i de islandske sagaer, og der vil 
være oplæsning af udvalgte tekster. 
 
Derudover skal vi sammen se det norske filmdrama fra 
1995: Kristin Lavransdatter.  
Filmen er baseret på Sigrid Undsets roman fra 1920. For-
tællingen om Kristin Lavransdatter udspiller sig i første 
halvdel af 1300-tallet til Den sorte Død i 1349. (Samtidig 
med Den hellige Birgitta af Vadstena).Historien viser men-
neskenes forhold til kristendommen, hvordan den katolske 
kirke prægede samfundet. 
 
Arrangementet afholdes i samarbejde med  
Kjellerup Bibliotek. 
Pris inkl. Kaffe/te med brød: 75 kr. 

Torsdag den 3. september 2015  

Dagsudflugt til Christiansfeld og omegn. 
Program: Formiddagskaffe på rasteplads før den gamle grænseovergang. Ophold ved 
grænsemuseet, mulighed for gåtur langs den gamle grænse. Besøg i genforeningskirken i 
Tyrstrup, hvor Christian den X knælede og takkede. Omvisning i Herrnhuternes Christians-
feld. På et passende tidspunkt spises den medbragte frokost. Gennem grænselandet til 
Skamlingsbanken, hvor udsigten over Lillebælt kan nydes og de mange mindesmærker be-
ses, inden aftensmaden serveres i restaurationen på Skamlingsbanken. 
Pris: 500kr, som dækker busturen, formiddagskaffe, en-
treer, aftensmad. Frokost og drikkevarer er for egen reg-
ning. 
Mødetid og -sted: Kl. 08.30 Shell-tanken,  
Østergade, Silkeborg. 
Hjemkomst kl. ca. 20.30 samme sted. 
Tilmelding senest onsdag den 26/8 til Ellen Andersen, 
86 88 06 89 / 28 69 06 89 
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Tirsdag den 23. februar 2016  kl. 19.30 i Ans Sognehus. 

Den Hellige Birgitta af Vadstena. 
En from kvinde med en skarp tunge og store visioner, et utroligt mod og tillid til Gud. 

  
Sognepræst Eskild Jensen fra Kerteminde vil give 
os indblik i Den hellige Birgitta af Vadstenas liv, 
færden og betydning.  
Birgita levede 1303 – 1373. 
 
Arrangementet afholdes i samarbejde med 
Grønbæk Sogns Menighedsråd 
Pris: 50 kr. for kaffe/te og brød 

Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19.00-20.00 i Hørup Kirkecenter.  

Generalforsamling  
 

Kl. 20.00 fortsætter arrangementet med Niels Foged-Ernstsens fortælling om Ladbyski-
bet og bygning af det nye Ladbyskib: 

Fra skov til skib. 

Ved den sydlige bred af Kerteminde Fjord 3 
km. før den munder ud i Storebælt, hvor nu 
byen Kerteminde breder sig, blev i år 930 en 
vikingekonge gravlagt i sit skib nær den nuvæ-
rende lille landsby Ladby. Over dødeskibet, 
som bar kongen på sin rejse i det hinsidige, 
blev kastet en vældig jordhøj. Her lå skibet så i 
tusind år, indtil det blev fundet den 2. februar 
1935. – Hør beretningen om, hvordan Lad-
byskibet blev genskabt.  
 
Niels Foged Ernstsen, der sammen med en 
gruppe frivillige med interesse og evne for 
skibsbyggeri  siden 2011 har arbejdet med at 
bygge  skibet, vil fortælle om det fantastiske 
projekt. Skibet søsættes i sommeren 2016. 
 
Pris.: 50 Kr. inkl. Kaffe/te og brød 

Silkeborg Kommune, Kultur og Fritid støtter  
Foreningen Norden Kjellerupegnen økonomisk. 
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Deltagerne i venskabsbytræf i Hagfors 

Kjellerupegnens nordiske venskabsforeninger  
Hagfors i Sverige siden 1950, Sørum i Norge siden 1978  

og Lapua i Finland siden 1999.  

Foreningerne har jævnligt mødtes til venskabstræf, sidst i Hagfors ved Klarelven i det skøn-
ne Varmland i maj 2015, hvor 9 deltagere fra Kjellerupegnen, 4 fra Sørum og 11 fra Lapua 
nød vore svenske værters store gæstfrihed. I 2017 har Lapua indbudt til træf i forbindelse 
med fejringen af 100 året for finsk selvstændighed.  

Foreningen formidler ønsker om kontakt til foreninger i venskabsbyerne.  

Munkfors stålværk Vandring langs Uvån i Hagfors 


