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Foreningen Norden Kjellerupegnen
Foreningen Nordens jubilæumsår 2019
Velkommen til lokalafdelingens 77. sæson
Foreningerne Norden i Danmark, Norge og Sverige fejrer i år deres 100års jubilæum, og det blev også
markeret i forbindelse med Kjellerup bys 150års jubilæum med at 19 af vore nordiske venner i Hagfors,
Sørum og Lapua deltog i træf i pinsen. Det blev gode dage med glædeligt gensyn, og hvor bånd igen blev
knyttet. Kendskab giver venskab.
Den kommende sæson byder på et bredt udbud af nordiske oplevelser, hvor Kulturmødet på Mors i august
er et besøg værd. Årets tema i Den nordiske litteraturuge med Skumringstid måtte blive ”Fest i Norden”, og
filmperlen ”Babettes gæstebud” med efterfølgende oplæsning fra Karen Blixens novelle kan opleves i
Mosaikken i Kjellerup i november. I februar i Ans Sognehus indbydes til fortælleforestillingen ”Elsalil” ved
Ingrid Hvass efter Selma Lagerlöfs dramatiske roman fra den svenske skærgård. Sæsonen rundes af med
Karolina Lindbergs fortælling fra Færøerne ved generalforsamlingen i marts.
Vel mødt til en ny sæson med nordiske oplevelser, hvor alle er velkomne.
Mange nordiske hilsener fra bestyrelsen
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Arrangementer 2019/2020

Kulturmøde på Mors
I Nykøbing i Munkegade kan opleves et væld af stande, det spejler årets tema ”Cultural Matters”,
der har afsæt i kunst og kultur. Foreningen Norden Kreds Midt-Nord er med igen i år og tager del i
de spændende dage. Kulturmødet er et besøg værd og afholdes i dagene 22.-24.august.
Se: www. kulturmoedet.dk
Torsdag kl. 13.00-23.00. Fredag kl. 9.00- 23.00. Lørdag kl. 9.00-13.00

Mandag den 11. november 2019 kl. 19.00
Mødested: Mosaikken, Tinghusvej 16, Kjellerup

Skumringstid i Norden
Jubilæumsåret i Foreningen Norden markeres
med temaet:

Fest i Norden
”Babettes gæstebud”
Gabriel Axels oscarnominerede film vises i
Rotunden.
Filmen er en perle i den danske filmskat, et
filmteknisk mesterværk, der indeholder en
dybde, en alvor og en humor, som sjældent er
set på dansk.

Karen Blixens novelle Babettes gæstebud er en
fortælling om, at mennesket skal opfylde sin
skæbne, som kokken Babette gjorde det, da hun
i det storslåede gæstebud udfoldede sin kunst.

Den franske kvinde Babette optages i hjemmet
hos 2 ældre præstedøtre i et lille vestjysk
samfund, hvor livet leves nøjsomt og fromt.
Efter fjorten år med klipfisk og øllebrød laver
hun det ultimative festmåltid for det beløb,
hendes udtrukne lottokupon indbringer.

Bibliotekar Stinne Aastrup læser op fra novellen.
Pris inkl. kaffe/te og brød. 75 kr.
Arr.: Kjellerup Bibliotek og Foreningen Norden
Kjellerupegnen
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Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.30
Mødested: Ans Sognehus, Søndermarksgade 2, Ans

Elsalil
En fortælleforestilling ved Ingrid Hvass
efter Selma Lagerlöfs roman ” Hr. Arnes Penge”
Elsalil er en tragedie, en grum historie om, hvad der skete på en lille ø i den svenske skærgård for
500 år siden. Den handler om kærlighed, mord, brand og tyveri.
Den handler om skyld og straf, men også om kærlighed og venskab, der rækker ind i døden - et
opløftende håb om, at det smukke og gode vil sejre.
Ingrid Hvass fortæller historien med indramning af nordiske folketoner indspillet af musikeren
Lene Halskov, så det bliver en intens og smuk oplevelse – med noget at tænke over.
Pris 50 kr. inkl. kaffe/te og brød
Arr.: Foreningen Norden Kjellerupegnen og Grønbæk – Ans Menighedsråd.
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Torsdag den 19. marts 2020 kl. 19.00
Mødested: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjellerup

Generalforsamling iflg. vedtægterne
Tilbageblik på jubilæumstræffet i Kjellerup 2019
KL. 20.00 samme sted:

”Færøerne, hvor jeg voksede op”

Karolina Lindberg, der er en god fortæller, beretter om sin barndom på Suderø.
Det var før 2. verdenskrig.
Livet blev levet under nøjsomme kår.
Man ernærede sig ved fiskeri, fåreavl og landbrug
og var dybt afhængig af vind og vejr.
Pris 50 kr. inkl. traktement
Arr.: Foreningen Norden Kjellerupegnen

Kjellerupegnens nordiske venskabsforeninger
Hagfors i Sverige siden 1950 – Sørum i Norge siden 1978 – Lapua i Finland siden 1999
Venskabstræffene har igennem alle årene været en vigtig del af foreningens liv, og mange har haft stor
glæde af besøg og genbesøg, hvor varige venskaber er blevet knyttet. Træffene finder sted hvert andet år
på skift. I de sidste 40 år har der været afholdt 14 træf, hvoraf Kjellerup har været vært for de 6. Ved
træffene sker indkvarteringen privat, hvilket er med til at give besøgene en ekstra dimension. Værter og
gæster kan foruden at deltage i det officielle program få mulighed for selv at skræddersy oplevelser. I 2021
har Sørum stafetten og har inviteret til træf i dagene omkring 17. maj, hvilket vil blive en oplevelse.
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